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IZVLEČEK:
V diplomskem delu bomo obravnavali problematiko invazivnih rastlin na območju Slovenske
Bistrice. Namen diplomskega dela bo ugotoviti, katere invazivne rastline se na tem območju
najpogosteje pojavljajo, oceniti, kolikšen problem povzročajo v okolju, in najti možne rešitve
za problem. Za izdelavo diplomskega dela bo uporabljena obstoječa literatura ter podatki,
zbrani na terenu. Na območju Slovenske Bistrice je bilo zabeleženih 7 vrst invazivnih rastlin.
Na podlagi ocene stanja v okolju je bilo ugotovljeno, da je najbolj invazivna med njimi
japonski dresnik (Fallopia japonica), ki se najpogosteje pojavlja vzdolž potoka Bistrica.
Zaskrbljujoče je pojavljanje japonskega dresnika v bližini zaščitenega območja. Izbrane so
bile tri strategije ravnanja z invazivnimi rastlinami za tri območja. Zaradi močne invazivnosti
in hitrega širjenja japonskega dresnika bo za popolno izkoreninjenje potrebno vztrajno in
dosledno puljenje ali rezanje nadzemnih delov rastline, pri odstranjevanju njenih delov pa
velika pazljivost.
Ključne besede: Biogeografija, fitogeografija, Slovenska Bistrica, tujerodne invazivne
rastline, japonski dresnik.

INVASIVE PLANTS IN SLOVENSKA BISTRICA
ABSTRACT:
This thesis deals with invasive plants in the area of Slovenska Bistrica. Its purpose is to
determine which invasive plants are most common in this area, evaluate their negative impact
on the environment, and find potential solutions to this problem. In the making of this
diploma thesis, existing literature and field-collected data have been used. 7 invasive plant
species have been identified in the area of Slovenska Bistrica. It has been determined that the
most invasive of these species is the Japanese knotweed (Fallopia japonica), which is most
widely spread along the banks of the Bistrica stream. It is a cause of some concern that the
Japanese knotweed can be found in such close proximity to a protected area. Three strategies
for dealing with invasive plants in three different areas have been selected. Due to its strong
invasiveness and quick spreading, the extermination of the Japanese knotweed will require
persistent plucking or cutting of the plants’ above-ground parts, which will have to be carried
out with great care.
Key words: Biogeography, Phytogeography, Slovenska Bistrica, invasive alien plants,
Japanese knotweed.
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1. UVOD
Ne dvomim, da se nas je v vsakdanjem življenju večina že srečala z njimi. Gotovo marsikdo
pozna koga, ki se je kdaj pohvalil, da je posadil na svojem vrtu grm ali čudovito rožo ali pa
celo kakšen eksotičen sadež, ki ga je prinesel s potovanja ali pa dobil od ˝kolega˝, čez leto ali
dve pa potožil, da so se tako razrastli, da se jih ne more in ne more več znebiti.
V zadnjem času je veliko slišati o njih. Vse več posameznikov se vedno bolj zaveda njihove
prežeče nevarnosti … Tudi v Slovenski Bistrici smo začeli namenjati vse več pozornosti
˝tistemu bujnemu grmu z velikimi srčastimi listi, ki raste tam za potokom˝. Ta grm nas je
peljal še naprej … k spoznanju, da problem obstaja, problem, ki se ga dolgo ni nihče zavedal,
je pa ves ta čas vztrajno napredoval. Govorim o invazivnih rastlinah.

1.1.

Namen in cilji

V diplomski nalogi se bom osredotočila na problematiko invazivnih rastlin v Slovenski
Bistrici z bližnjo okolico. Zanimalo me bo predvsem, katere invazivne rastline se na tem
območju najpogosteje pojavljajo, kje in v kakšnih sestojih se pojavljajo ter kolikšen problem
povzročajo. V nadaljevanju želim ugotoviti, kakšni so nekateri njihovi učinki na okolje, na
koncu pa bom predstavila nekatera dosedanja prizadevanja za reševanje problema in
poskušala najti možne rešitve za problem.
Cilj naloge bo prikaz prostorske razporeditve najprepoznavnejših in najpogostejših invazivnih
rastlin v Slovenski Bistrici in njeni bližnji okolici.

1.2.

Hipoteze

H1: Na območju Slovenske Bistrice in njene bližnje okolice je najbolj invaziven japonski
dresnik (Fallopia japonica).
H2: Japonski dresnik se najpogosteje pojavlja ob potoku Bistrica.
H3: Javnost v Slovenski Bistrici je slabo obveščena o nevarnostih, ki jih prinašajo invazivne
rastline.

1.3.

Mode dela

Metode, ki sem jih uporabila za izdelavo diplomskega dela, so bile kabinetne in terenske.
Kabinetne metode
Najprej je bilo potrebno poiskati in pregledati obstoječo literaturo na temo invazivnih rastlin.
V tej fazi sem iskala gradivo predvsem s pomočjo spleta. Sledilo je kvalitativno vrednotenje
in izbira relevantnih virov, ki so predstavljali podlago za teoretični del diplomske naloge.
Kabinetne metode so zajemale še analizo in vrednotenje podatkov, ki sem jih pridobila s
pomočjo terenskih metod, ter izdelavo karte prostorske razporeditve invazivnih rastlin s
pomočjo GIS orodja ArcView.
Terenske metode
Terenski del je zajemal identifikacijo in popis invazivnih rastlin na izbranem območju,
kartiranje ter fotografiranje. Pri identifikaciji rastlin sem si pomagala s ključem za določanje
praprotnic in semenk (Mala flora Slovenije, 2007), večino opisov rastlin pa je bilo možno
dobiti tudi na spletu. K terenskim metodam bi dodala še pogovore z nekaterimi domačini, ki
se neposredno soočajo s problemi z invazivnimi rastlinami.
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2. TUJERODNE INVAZIVNE RASTLINE
2.1.

Definicije in terminologija

Domorodne vrste so tiste, ki so prisotne na območju svoje naravne razširjenosti brez
neposrednega ali posrednega človeškega vpliva (Morse et al., 2004). To velja tudi za
območja, ki jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo, z letenjem, s prenosom z vodo ali
vetrom ali drugimi načini razširjanja (J. K. Veenvliet, 2009). Imenujemo jih tudi avtohtone
vrste.
Tujerodne vrste so tiste, ki so prisotne na območju, ki se nahaja izven območja njihove
naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem kot rezultat
neposrednega ali posrednega človekovega delovanja. Imenujemo jih tudi alohtone, vnesene
ali eksotične rastline (J. K. Veenvliet, 2009, Morse et al., 2004).
Prehodna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, ki se na nekem območju pojavlja le občasno.
Lahko se celo občasno razmnožuje, vendar ne tvori trajnih populacij in se vzdržuje le s
ponovnimi naselitvami. Za te vrste včasih uporabljamo tudi izraz aklimatizirana vrsta (Kus
Veenvliet, J., 2009; Richardson et al., 2000) ali efemerofiti (Jogan, N., 2000).
Naturalizirana vrsta je tujerodna vrsta, ki se v novem okolju redno razmnožuje in
samostojno, brez posredovanja človeka, vzdržuje populacije, vendar v okolju še ne povzroča
zaznavne škode (Kus Veenvliet, J., 2009, Morse et al., 2004).
Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča
spremembe v okolju in ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo ali domorodno biotsko
raznovrstnost (Hulme, P. E., 2007).
Konvencija o biološki raznovrstnosti v svoji definiciji kot invazivne opredeljuje le tiste
tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste, (Kus
Veenvliet, J., 2009).
Potencialno invazivne imenujemo tiste rastline, ki pri nas še ne povzročajo večje škode, v
drugih območjih ali državah s podobnimi podnebnimi razmerami pa so že invazivne. Na
invazivnost lahko sklepamo tudi pri vrstah, ki so bližnje sorodnice znanih invazivk (Kus
Veenvliet, J., 2009).
Neofiti so tujerodne rastlinske vrste, ki so se na novem območju pojavile v zadnjih 500 letih,
tiste, ki so se pojavile pred 16. stoletjem, imenujemo arheofiti. Arheofite nadalje ločimo na
epekofite in agriofite; prvi uspevajo le na ruderalnih zemljiščih, drugi pa so se udomačili tudi
v naravnih združbah. Ergaziofit je vrsta, ki na nekem območju uspeva le gojena (Jogan, N.,
2000).
Invazivne rastline so tiste tujerodne rastline, ki so se na nekem območju prilagodile in
razširile do te mere, da so začele predstavljati grožnjo avtohtonim rastlinam in ekosistemom
ter s tem posledično negativno vplivati tudi na življenje ljudi. Pojav takšne prilagoditve
imenujemo naturalizacija. To pomeni, da se je tujerodna rastlina v novem okolju povsem
prilagodila na nove rastne razmere. Ni nujno, da bodo vse tujerodne rastline postale invazivne
(Richardson et al., 2000), lahko se pa zgodi, da tudi avtohtone rastlinske vrste ponekod dobijo
značaj invazivnih, vendar jih v tem primeru označimo kot pionirske rastline (Brus, R.,
Dakskobler, I., 2001).
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2.2.

Proces invazije

Proces invazije poteka v več fazah, skozi katere rastlinska vrsta premaguje različne ovire.
Proces zajema štiri faze, zraven pa lahko prištejemo še eno (˝predfazo˝), to je obdobje pred
vnosom, saj invazivne rastline, ki jih najdemo pri nas, izvirajo iz krajev s podobnimi
klimatskimi razmerami (Jogan, 2000).
Prvo fazo predstavlja vnos, ko je s pomočjo človeškega dejavnika premagana večja
geografska prepreka. V tej fazi se rastline lahko razmnožujejo, večja populacija pa se dlje
časa lahko vzdržuje le s ponavljajočim vnosom (Richardson et al., 2000). Te rastline
imenujemo prehodne tujerodne ali aklimatizirane vrste (J. K. Veenvliet, 2009). Faza
naturalizacije se začne, ko se je rastlinska populacija sposobna sama vzdrževati ne glede
okoljske ovire (abiotski in biotski dejavniki okolja) in se redno reproducira. V tej fazi je
vzpostavljena stabilna, naturalizirana populacija, začne se faza širjenja. O invaziji začnemo
govoriti šele, ko populacija prečka meje območja prvotnega vnosa (Richardson et al., 2000).
Jogan (2000) navaja štiri stopnje naturalizacije, in sicer:
· ergaziofit,
· efemerofit,
· epekofit in
· agriofit,
vendar ni nujno, da bo vrsta prešla vse stopnje. Na prvih dveh stopnjah brez človekovega
vpliva vrste hitro propadejo, epekofiti so občutljivi na spremembe človekovega gospodarjenja
(kolobarjenje, kemizacija kmetijstva, čiščenje – izločevanje semen), agriofite pa že
označujemo za invazivne (Jogan, N., 2000).

2.3.

Naselitev tujerodnih invazivnih rastlin

Invazivne rastline lahko naselimo v novo okolje namerno ali nenamerno. Poznamo tri glavne
mehanizme naselitve, ki jih prikazuje shema na sliki 1, in sicer vnos, prenos in širjenje.
2.3.1. Vnos
Vnos je namerna naselitev tujerodne rastline na novo območje zaradi koristi; bodisi
gospodarske ali zgolj v okrasne namene. Gozdarji so izkoristili hitreje rastoče tujerodne
drevesne vrste za zaščito proti eroziji, čebelarji zaradi medonosnosti (robinija – Robinia
pseudoacacia, žlezava nedotika – Impatiens glandulifera), veliko tujerodnih vrst je bilo
vnesenih v prehrambne ali okrasne namene. Prvotno naseljene rastline so se s pomočjo semen
ali delov rastlin naselile v širšo okolico – to imenujemo pobeg.
Vnos škodljivcev je vmesni način med namernim in nenamernim. S transportom surovin in
blaga se pogosto nenamerno prenesejo tudi razni škodljivci in zajedavci. Nekatere tujerodne
vrste so lahko prenašalci bolezni, na katere so same odporne, za domorodne pa pogubne
(Hulme et al., 2008).
2.3.2. Prenos
Organizme pogosto nevede prevažamo v novo okolje. Take organizme imenujemo slepi
potniki, saj so med prevozom skriti med izdelki, embalažo ali prtljago. Najdemo jih lahko v
prsti okrasnih lončnic, v prsti, prilepljeni na transportna sredstva (npr. na kolesih letal), kot
pritrjene organizme na trupih ladij, v embalaži izdelkov (palete in zaboji), kot primesi
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mešanicam semen (okrasnih rastlin ali ptičje krme), v osebni prtljagi, osebnih vozilih, v vodi
za transport vodnih organizmov, v balastnih vodah ipd (Hulme et al., 2008).

Slika 1: Načini naselitev tujerodnih invazivnih vrst (Vir: J. K. Veenvliet, 2009).
2.3.3. Širjenje
Organizmi se lahko širijo po novih poteh ali pa spontano. Pri novih poteh gre za odstranitev
geografskih preprek kot posledica gradnje mostov, rečnih kanalov ali prekopov, po katerih
imajo organizmi potem prost prehod. Pri spontanem širjenju se organizmi širijo iz sosednjih
držav, kamor so bili vneseni kot tujerodni, največkrat vzdolž vodnih tokov ali po transportnih
poteh (ceste, železnice) (Hulme et al., 2008) s pomočjo semen ali rastlinskih delov. Japonski
dresnik (Fallopia japonica) se zelo uspešno širi na račun zmožnosti regeneracije že iz manj
kot grama težkega delca korenike (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001). V Sloveniji je
pogost način širjenja invazivnih rastlin s prevozom iz peskokopov, kjer pesek vsebuje primesi
semen ali delov invazivnih rastlin (Kus Veenvliet, J., 2009).

2.4.

Vzroki širjenja

Značilnosti, zaradi katerih so tujerodne invazivne rastline tako uspešne pri širjenju, so:
odpornost na naravne sovražnike, nezahtevnost glede rastnih pogojev, visoka kompetitivnost,
hitra in bujna rast, velika biomasa, hitro razmnoževanje bodisi s semeni, ki jih raznašajo živali
in veter ali vegetativno s koreninskimi odganjki, živicami, grebeničenjem (način
vegetativnega razmnoževanja rastlin) (Jež, A., 2009).
K naraščanju števila invazivnih tujerodnih vrst v zadnjih desetletjih je nedvomno veliko
prispevala globalizacija. Povečal se pretok blaga, izdelkov in potovanja ljudi, ki s seboj vede
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ali nevede prenašajo vse več vrst organizmov. K naraščanju pa prispevajo tudi naslednji
dejavniki (Jogan, N., 2009):
· intenzivno trgovanje, prevažanje surovin in blaga,
· hitrejši transport, ki omogoča preživetje večjemu številu tujerodnih organizmov,
· degradacija zemljišč, na katerih se zaradi spremenjenih ekoloških razmer lahko
ustalijo tudi tujerodne vrste,
· podnebne spremembe slabšajo življenjske pogoje za domorodne vrste, lahko pa
izboljšajo možnost za preživetje in ustalitev tujerodnih vrst.

2.5.

Vplivi invazivnih rastlin

Nedvomno imajo invazivne rastline veliko vplivov na okolje, v katerega so bile vnesene.
Sprva so lahko vplivi pozitivni, ko pa se določena populacija uspešno naturalizira, največkrat
postane škodljiva za novo okolje. Poznamo štiri kategorije vplivov invazivnih rastlin; vplive
na domorodne rastline, ekosisteme, gospodarstvo in na zdravje ljudi.
Velik problem predstavlja dejstvo, da so ti vplivi težko merljivi in dokazljivi, še posebej, ko je
populacija še v prilagoditveni fazi, ko bi bili ukrepi proti njej še enostavni in učinkoviti. To
navadno vodi v prepozno ukrepanje in populacija postane invazivna, ko je pogosto zelo težko,
če ne nemogoče, iztrebiti invazivno vrsto rastlin (Kus Veenvliet, J., 2009).
2.5.1. Vplivi na domorodne rastline in na ekosisteme
V naravi so vsi organizmi neprestano v medsebojnih odnosih (biotski odnosi), ki so lahko
pozitivni, negativni ali pa nevtralni. Domorodne (avtohtone) rastline s pomočjo biotskih
odnosov vzdržujejo naravno ravnovesje, z vnosom tujerodne (alohtone) rastline, ki v novem
okolju navadno nima naravnih sovražnikov, pa se naravno ravnovesje poruši. Tujerodne vrste
vplivajo na domorodne populacije s kompeticijo za vire (hranila, vodo, svetlobo), širjenjem
patogenov in s križanjem s sorodnimi domorodnimi vrstami (Hulme, 2007).
Invaziji so najbolj podvrženi vodni in obvodni ekosistemi, enovrstni ekosistemi ter tisti, v
katerih ima velik vpliv človek (Hulme, 2007).
Najpogosteje tujerodne rastline vplivajo na domorodne mehansko, tako da ovirajo njihovo
rast z močnim in gostim koreninskim spletom, ali pa jim z gostimi krošnjami preprečujejo
dostop do svetlobe. Japonski dresnik (Fallopia japonica) tvori zelo goste sestoje in s tem
izpodriva naravno rastje, kar negativno vpliva na biotsko pestrost (Frajman, B., 2008a). Veliki
pajesen (Ailanthus altissima) (Brus, R., Dakskobler, I., 2001) in ambrozija (Ambrosia
artemisiifolia) (Šilc, U., 2006) poleg dobre prilagodljivosti in hitre rasti na druge rastline
vplivata tudi kemijsko, tako da izločata snovi, ki zavirajo rast drugih rastlin. Ta pojav
imenujemo alelopatija.
Brez posredovanja človeka v fazi naturalizacije se lahko zgodi, da zelo agresivna alohtona
vrsta popolnoma izpodrine avtohtono, s tem pa spremeni celoten ekosistem.
2.5.2. Vplivi na gospodarstvo
Pri začetnem vnosu tujerodne rastlinske vrste je bila od nje pričakovana korist, vendar je po
njeni uspešni naturalizaciji negativnih vplivov veliko več, kot je bilo pričakovanih pozitivnih.
Stalen nadzor in odstranjevanje invazivne vrste pogosto predstavljata višje stroške od
dobička, ki ga invazivna rastlinska vrsta prinaša (Naylor, R.L., 2000).
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Pozitivni:
Enega izmed pozitivnih učinkov prinaša kanadska zlata rozga, ki s svojimi obsežnimi sestoji
predstavlja ugodno poznopoletno pašo za čebele in tako prispeva k ohranitvi čebeljih družin
in boljšemu razvoju zimskih čebel (Strgulc Krajšek, S., 2008).
Negativni:
Veliko škodo na cestah, stavbah in nasipih povzroča japonski dresnik, saj lahko njegove
korenine prodrejo tudi skozi 5cm debele plasti asfalta (Frajman, B., 2008a), agresiven
koreninski sistem velikega pajesena pa lahko povzroči škodo na napeljavah (Bačič, M.,
2008a). V kmetijstvu so zelo nezaželene zelnate invazivne rastline, ki jih najdemo na
travnikih in pašnikih kot plevel, ki se ga je zelo težko znebiti, za živino pa nima nobene
hranilne vrednosti. Ugotovili so, da je mleko krav, ki imajo med krmo primešano ambrozijo,
grenkega okusa in čudnega vonja (Kofol Seliger, A., 2001). Na njivah lahko agresivna in
odporna ambrozija popolnoma preraste kulturne rastline (Šilc, U., 2006). Tudi enoletna
suholetnica je agresiven plevel, ki se pojavlja na pašnikih in slabo vpliva na živino (Bačič, M.,
2008b). Zaradi vsebnosti alkaloidov so nekatere sorte mnogolistnega volčjega boba (Lupinus
polyphyllus) strupene za živino in močno zmanjšajo krmno vrednost, njegova prisotnost na
travnikih pa otežuje košnjo (Bačič, M., 2009).
2.5.3. Vplivi na zdravje ljudi
Za mnoge invazivne rastlinske vrste vplivi na zdravje ljudi niso poznani, poznani negativni
vplivi pa se gibajo v razponu od blago alergenih pa vse tja do močno strupenih. Znani so tudi
nekateri pozitivni učinki rastlin na zdravje ljudi.
Največji problem povzroča cvetni prah nekaterih rastlin, saj se pelod širi po zraku in ni
potreben neposreden stik z rastlino. Blage težave z alergijami povzroča cvetni prah
amerikanskega javorja (Acer negundo), velikega pajesena (Ailanthus altissima) in
topinamburja (Helianthus tuberosus) (Strgulc Krajšek, S., 2009; Bačič M., 2008a; Bačič, M.,
2008c), močno alergen pa je cvetni prah pelinolistne žvrklje - ambrozije (Ambrosia
artemisiifolia), zato ji tudi stroka posveča vse več (poleg dresnika verjetno kar največ)
pozornosti (Šilc, U., 2006). V Ameriki in Kanadi naj bi bila več kot polovica vseh alergikov
preobčutljivih na pelod ambrozije, v Sloveniji je ta številka nižja, vendar je prav močna
alergenost tega cvetnega prahu razlog, da je o njem poročal Wraber že leta 1978 prav v zvezi
z alergološkimi raziskavami (Kofol Seliger, 2001).
Cvetni prah ambrozije najpogosteje povzroča sezonski alergijski rinitis ali rinokonjunktivitis
– seneni nahod, lahko pa tudi alergijsko astmo, vnetje očesne veznice, redkeje pa kontaktni
dermatitis ter urtikarijo – kožno bolezen, pri kateri se pojavijo zelo srbeči, izbokli, rdeče
obrobljeni izpuščaji (Slovenski medicinski slovar). Za osebe, preobčutljive na ambrozijo, se
obremenilna koncentracija njenega cvetnega prahu v zraku v Sloveniji pojavlja v drugi
polovici avgusta in v prvi polovici septembra (Inštitut za varovanje zdravja, 2013).
Meritve koncentracije cvetnega prahu v zraku kažejo, da se koncentracija povečuje iz leta v
leto. V obdobjih največje obremenitve koncentracija navadno za okoli deset dni preseže mejo,
ki je za zdravje ljudi škodljiva (Kofol Seliger, 2001), v letu 2012 pa je bilo dni z zdravju
škodljivo koncentracijo sedemnajst, kar je največ v petnajstletnem obdobju merjenja (Inštitut
za varovanje zdravja, 2013).
Aktualne napovedi koncentracij cvetnega prahu lahko spremljamo na spletni strani Inštituta za
varovanje zdravja, kjer je objavljena tudi povezava do napovedi za koncentracijo peloda
ambrozije za vso Evropo.
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Primer močno strupene in zdravju zelo škodljive invazivne rastline je orjaški dežen
(Heracleum mantegazzianum). Njegov rastlinski sok na koži, ki je izpostavljena soncu,
povzroči zelo močno alergijsko reakcijo (fotodermatitis), pri kateri koža pordi in srbi,
razvijejo se mehurji, za katerimi več let ostanejo opazne škrlatne brazgotine. Stik rastlinskega
soka z očmi lahko povzroči začasno ali trajno slepoto (Frajman, B., Bačič, M., 2009).
Mnogolistni volčji bob je ob zaužitju strupen za ljudi, rokovanje z rastlino pa je nenevarno
(Bačič, M., 2009).
Poleg naštetih negativnih vplivov je potrebno omeniti še nekatere pozitivne. Mladi poganjki
japonskega dresnika so užitni imajo in blag okus po rabarbari (Wild Food Guide …, 2013).
Ekstrakt te rastline uporabljajo v tradicionalni kitajski in japonski medicini, saj japonski
dresnik vsebuje snovi resveratrol in emodin (Frajman, B., 2008a), ki naj bi učinkovito
zniževali krvni sladkor pri ljudeh, študije na živalih pa so pokazale, da naj bi resveratrol ščitil
celo pred srčnimi obolenji in kožnim rakom (Resveratrol, 2013; Emodin, 2013).
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3. RAVNANJE Z INVAZIVNIMI RASTLINAMI
Za uspešen boj proti invazivnim rastlinam je najpomembnejše zgodnje zaznavanje problema
(Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001, Lockwood, J., et al., 2007), saj so s širjenjem populacije
in z izbiro strategije ravnanja močno povezani tudi stroški. Načini ukrepanja so odvisni od
stopnje naturalizacije oziroma invazivnosti tujerodne vrste. Pred in v začetnih fazah
naturalizacije sta glavni strategiji ravnanja predvsem preventivni ukrepi ter zgodnje
obveščanje in odkrivanje vrst.

3.1.

Ocena tveganja

Oceniti in predvidevati vzorce invazivnosti za neko vrsto je težje, kot je videti na prvi pogled,
saj invazivnost vrste ni odvisna le od njenih značilnosti ampak tudi od značilnosti in dinamike
ekosistemov, v katere je bila vnesena. Znani so primeri, da so se na nekih območjih invazivne
rastline zelo hitro razširile, na drugih pa so dolgo časa pred izbruhom ostajale populacije iste
rastline manjše in neinvazivne (Naylor, R.L., 2000). Ravno zaradi težkega predvidevanja
preventivne metode navadno vnosa novih vrst ne preprečujejo, ampak pogosto poskušajo le
preprečevati širjenje že ustaljenih populacij.
Z oceno tveganja napovedujemo, ali ima določena vrsta potencial, da postane invazivna, in
kolikšen je potencialni vpliv že ustaljenih vrst. Ocena tveganja nam je lahko v pomoč pri
odločanju, ali in kakšne ukrepe je potrebno vpeljati v boju z invazivno vrsto. Prav tako jo
lahko uporabimo pri določanju prioritet, ko grožnjo predstavlja več vrst hkrati. V oceno so
lahko vključeni tudi mehanizmi (poti vnosa), kar je lahko zelo učinkovito, ko je vključenih
več poti ali več vrst.
Verjetnost uspešne naselitve se oceni na podlagi znanstvene in druge literature, na podlagi
mnenj strokovnjakov in kvalitativnih in kvantitativnih analiz. Dejavniki, ki jih najpogosteje
upoštevamo v analizi, so znane invazivke, verjetnost vstopa invazivk na novo območje,
verjetnost ustalitve vrste, pričakovana hitrost širjenja vrste ter okoljski in ekonomski vpliv
vrste. Rezultat je lestvica, ki je lahko enostavna kvalitativna (visoko, srednje, nizko tveganje)
ali numerična.

3.2.

Preventivni ukrepi

Preventivni ukrepi so prva in stroškovno najugodnejša izbira. Učinkoviteje se je osredotočiti
na poti vnosa organizmov kot na posamezne organizme in večjo pozornost posvetiti
območjem, kjer organizmi vstopijo v državo, tako lahko prestrežemo več potencialno
invazivnih organizmov na eni sami poti vnosa (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).
Najbolj smiselno bi bilo preprečevanje vnosa tujerodnih invazivnih rastlin. Pri namernem
vnosu je to možno s predpisi, kodeksi ter z izobraževanjem in obveščanjem javnosti. Za
preprečevanje nenamernih vnosov je potrebno urejanje poti vnosa, nadzor gibanja in
prestrezanje onesnaževal (Tavzes, B., 2009). Ena izmed oblik preventivnih ukrepov je tudi
zamenjava okrasnih tujerodnih invazivnih rastlin s sorodno ali podobno domorodno rastlino
(Jež, A., 2009).
Namen preventivnih ukrepov je preprečiti vnos tujerodne rastline na novo ozemlje. Za
pravočasno načrtovanje ukrepov za učinkovit boj proti invazivnim rastlinam je ključnega
pomena poznavanje izvorov naselitve tujerodnih rastlin in načinov njihovega širjenja (Hulme
et al., 2008). Največ pozornosti v začetni fazi je potrebno nameniti potencialno invazivnim
rastlinam, torej tistim, za katere vemo, da so drugod že invazivne, saj imamo tako možnost
ukrepati že pred vnosom tujerodne rastline (Kus Veenvliet, J., 2009).
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Vsi namerni vnosi tujerodnih vrst bi se morali obravnavati kot potencialna nevarnost. Za
preprečevanje nadaljnjega vnašanja imamo tri možnosti (Wittenberg, R., Cock, M.J.W.,
2001):
- prestrezanje,
- obdelovanje dobrin, za katere obstaja sum, da so kontaminirane s tujerodnimi
organizmi in
- prepoved trgovanja.
Ø Prestrezanje
Prvi korak temelji na predpisih in ukrepih z inšpekcijo in pristojbinami. Slučajne vnose je
potrebno obravnavati že pred izvozom ali ob prihodu blaga na cilj. Tak pristop vključuje
dekontaminacijo, inšpekcijo(preglede) ali zadrževanje določenega blaga, ki predstavlja
potencialno grožnjo(tveganje). Težava je pri pretihotapljenih dobrinah, ker to blago ni
pregledano in obstaja večje tveganje, da je okuženo z invazivnimi organizmi (Wittenberg, R.,
Cock, M.J.W., 2001).
Ø Obdelovanje
Če obstaja sum na kontaminacijo blaga ali njegove embalaže s tujerodnimi organizmi, je
nujna obravnava, ki lahko vključuje dekontaminacijo z uporabo herbicidov, potopitev v vodo,
obdelovanje z vročino in mrazom, s tlakom ali z obsevanjem (Wittenberg, R., Cock, M.J.W.,
2001).
Ø Prepoved
Ko stroga pravila ne preprečijo vnosa skozi rizične poti, pride v poštev prepoved trgovanja, ki
temelji na mednarodnih predpisih. Po Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih
ukrepov (SPS) v okviru WTO morajo države članice svoje fitosanitarne ukrepe (nadzor in
metode dela) zasnovati na mednarodnih standardih, kot so standardi na podlagi Mednarodne
konvencije o varstvu rastlin ali standardi, sprejeti v okviru regionalnih organizacij za varstvo
rastlin, ki delujejo znotraj Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (Fitosanitarna uprava RS,
2013). Predpisi se lahko nanašajo na specifično dobrino, regijo, iz katere izhaja ali pa na pot,
po kateri prečka mejo (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).
Nekateri ukrepi za preprečevanje vnosa tujerodnih organizmov (Wittenberg, R., Cock,
M.J.W., 2001):
· Karantena
Mednarodno trgovanje zahteva vzpostavitev urejevalne karantene, vendar zaradi pomanjkanja
osebja in finančnih sredstev ni povsod zadostno izvajana in je nekoristna kot preventivno
orodje za preprečitev vnosa invazivnih organizmov. V pravila bi bilo potrebno poleg
škodljivcev kmetijskih rastlin vključiti tudi tiste, ki škodijo tudi ostalim rastlinam v okolju.
· Dostopnost informacij v zvezi z invazivnimi organizmi
Dobro bi bilo vzpostaviti baze podatkov o tujerodnih vrstah, ki bi vključevale informacije o
tem, katere vrste lahko srečamo ter kje in na kakšne načine prečkajo meje. Dostopne bi
morale biti pri informacijskih okencih na mejnih prehodih. Za večjo učinkovitost na globalni
ravni bi morale biti te baze dostopne tudi v drugih državah.
· Izobraževanje javnosti in izobraževanje javnosti
Izobraževanje javnosti je bistvenega pomena pri preprečevanju vnosa tujerodnih vrst pri
potovanjih. Turisti pogosto ne poznajo predpisov v zvezi s prenašanjem tujerodnih vrst preko
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meja ali razlogov zanje. Poudarek izobraževanja bi moral biti ravno na razlogi za prepovedi in
na zavedanju okoljskih in ekonomskih vplivov, ki jih lahko ima neupoštevanje predpisov.
Poleg tiskanih brošur in plakatov, bi bil obetajoč pristop še video prezentacije in objave na
letalih, kar bi potnikom ob pristanku omogočilo, da se odrečejo prepovedanim predmetom.
V glavnem bi morali dati poudarek na izobraževanje predvsem dveh glavnih skupin ljudi:
- tiste, katerih delovna mesta so neposredno povezana z okoljem in z invazivnimi
rastlinami, npr. upravitelji naravnih parkov in rezervatov, raziskovalci, popisovalci,
- ostale, ki bi lahko pri svojih aktivnostih opazili invazivne rastline (vrtnarji, krajinski
arhitekti, gozdarji, ribiči, učitelji, delavci v turizmu, alpinisti, fotografi in vsi tisti, ki
svoje prostočasne aktivnosti preživljajo v naravi).
Izobraževanje lahko izvedemo skozi medije, z vodiči na terenu, z obvestilnimi panoji na sami
lokaciji, s šolami v naravi ipd.
· Nadzor
Nadzor se vrši pri prestopu državne meje, potnikom se pregleduje prtljaga z rentgenskimi in
podobnimi napravami ali pa prepovedane predmete najdejo s pomočjo psov.

3.3.

Ukrepi za ustaljene vrste

3.3.1. Ocena stanja
Pred izbiro strategije in metode ravnanja je potrebno oceniti učinke invazivne rastline na
okolje, pri čemer upoštevamo več dejavnikov; stopnjo ogroženosti, vrednost obravnavanega
območja (zaščitena območja imajo navadno prednost), stroške ravnanja, dolgoročnost rešitve,
razpoložljiva sredstva (finančna, mehanizacija) in potencialne negativne vplive rešitve na
avtohtone vrste in ekosisteme.
Najprej določimo cilj in ciljno območje glede na razširjenost invazivne vrste in kakovosti
okolja, ki ga obravnavamo, ter ocenimo ogroženost avtohtonega rastja. Cilj je bodisi ohranitev
ali obnovitev ogroženega ekosistema. Prioritete postavimo v skladu z minimaliziranjem
dolgoročnega vlaganja napora in sredstev, ki so nam na voljo, in z maksimiranjem učinka
ravnanja. Ciljno območje je lahko celotna država ali pa le manjše območje. Včasih je
potrebno čezmejno sodelovanje.
Ko imamo izbrane cilje in ciljno območje, popišemo rastline. Da lahko ugotovimo, kolikšna
škoda je bila povzročena in kolikšna je lahko potencialna škoda, če je le možno, popišemo
tako invazivne kot avtohtone rastline. V kolikor je mogoče, upoštevamo pretekle raziskave.
Ovrednotimo možnosti za ravnanje ter izberemo ustrezen način in metodo.
Pri ocenjevanju si lahko pomagamo s štirimi kategorijami dejavnikov, s pomočjo katerih si
postavimo prioritete, pri čemer damo prednost kategoriji dejanske razširjenosti vrste
(Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001):
·
·
·
·

dejanska ali potencialna razširjenost vrste na območju ali v njegovi bližini,
dejanski ali potencialen vpliv vrste,
vrednost habitata/območja, ki je ogroženo ali potencialno ogroženo in
težavnost nadzora.

S pomočjo dejavnikov v kategorijah ugotavljamo, ali je možno preprečevanje popolne
naturalizacije vrste, izkoreninjenje manjših, a hitro rastočih populacij, preprečevanje velikim
populacijam nadaljnje širjenje in zmanjšanje ali izničenje velikih populacij. Dejavniki so nam
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v pomol pri izbiri strategije ravnanja za izbrana območja. Pogosto se je potrebno ˝naučiti
živeti˝ z vrsto, ki je ni več možno iztrebiti, ali jo kontrolirati z viri, ki so na razpolago, hkrati
pa iskati načine, ki bi to omogočili.
3.3.1.1. Dejanska ali potencialna razširjenost vrste na območju ali v njegovi bližini
Pri vrednotenju si pomagamo z naslednjimi dejavniki:
-

vrste, ki so prisotne na izbranem območju ali v njegovi bližini; posebno pozornost je
potrebno nameniti tistim, ki so močno invazivne v širši okolici,
nove populacije na območju in zaznavanje širjenja populacije, še posebej, če je širjenje
hitro,
velike populacije, ki se širijo,
velike populacije, ki se ne širijo (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).

3.3.1.2. Dejanski ali potencialni vpliv vrste
Upoštevamo naslednji vrstni red dejavnikov:
- vrste, ki spreminjajo procese v ekosistemih (pogostost požarov, sedimentacije,
kroženja hranil idr.) Te vrste spremenijo ekosisteme v tolikšni meri, da v njih preživi
le malo avtohtonih osebkov,
-

parazitske, hibridne in ostale vrste, ki izpodrinejo avtohtone združbe.

-

vrste, ki ne izpodrivajo avtohtonih, ampak:
- zavirajo regeneracijo avtohtonih združb,
- se zelo hitro razširjajo s semeni,
vrste, ki nadomestijo avtohtone po večji naravni nesreči (požari, poplave, plazovi) in
spremenijo naravno sukcesijo ali pa zavirajo obnavljanje avtohtone združbe; območja
s pogostimi naravnimi nesrečami imajo prednost (Wittenberg, R., Cock, M.J.W.,
2001).

-

3.3.1.3. Vrednost habitata/območja, ki je ogroženo ali potencialno ogroženo
Prioritete določimo po naslednjem vrstnem redu:
- Invazivne združbe, ki se pojavljajo v habitatih z visoko vrednostjo – habitati z zelo
redkimi ali pomembnimi domorodnimi vrstami, habitati, ki predstavljajo pomembne
življenjske vire za ljudi. Za območja z veliko vrednostjo (območja z veliko
biodiverziteto, redki in zaščiteni habitati, turistična območja ipd.) je glavna prioriteta
njihova ohranitev, ki je pogosto v zvezi z ekoturizmom.
-

Invazivne združbe v manj pomembnih habitatih (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).

3.3.1.4. Težavnost nadzora in vzpostavitev nadomestnih vrst
Upoštevamo naslednji vrstni red:
- vrste, ki jih je možno iztrebiti ali kontrolirati z obstoječimi viri in tehnologijo ter jih je
možno enostavno nadomestiti z domorodnimi,
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-

vrste, ki jih je možno iztrebiti ali kontrolirati, ne moremo pa jih enostavno nadomestiti
z zaželenimi domorodnimi vrstami,
vrste, ki jih je težavno kontrolirati z obstoječo tehnologijo in pri kateri obstaja
nevarnost poškodb domorodnih vrst ali povečanja populacij drugih tujerodnih vrst,
vrste, ki jih ni mogoče nadzorovati z obstoječimi viri in tehnologijo.

Ocene dobimo tako, da invazivne vrste kategoriziramo po zgoraj navedenih točkah. Če se
vrsta pojavi v več kategorijah, ima prednost pri nadaljnjem odločanju o izbiri strategije in
metode ravnanja (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).
3.3.2. Strategije in metode ravnanja
Na podlagi ocene stanja v okolju izberemo strategijo ravnanja. Ne glede na to, katero
strategijo izberemo, moramo uporabiti ustrezno metodo odstranjevanja, pri čemer je potrebno
upoštevati tudi letni čas in stopnjo invazivnosti. Za že ustaljene populacije poznamo štiri
glavne strategije ravnanja (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001):
·
·
·
·

izkoreninjenje,
obvladovanje,
nadzor in
ublažitev.

3.3.2.1. Izkoreninjenje
Cilj izkoreninjenja je popolna odstranitev celotne populacije invazivne vrste. Ta strategija je
najučinkovitejša v začetnih fazah naturalizacije, ko so populacije še dovolj majhne in
koncentrirane (Lockwood, J., et al., 2007).
3.3.2.2. Obvladovanje, nadzor in ublažitev
Ko populacija preseže možnosti izkoreninjenja, nam preostane stalen nadzor nad širjenjem
populacije. Delimo ga na nadzor v smislu obvladovanja – zadržati populacijo na nekem
območju ali nadzor v ožjem smislu, t.j. obvladovati populacijo do sprejemljive meje. Meje
postavimo na podlagi presoje vplivov na okolje, torej glede na distribucijo (razporeditev) in
gostoto invazivnih populacij. Ko tudi obvladovanje ni več možno, poskušamo najti najboljši
način za sobivanje domorodnih s tujerodnimi vrstami in s tem ublažiti učinke na organizme
in okolje (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).
3.3.2.3. Metode
Metode, ki jih lahko uporabimo za odstranjevanje rastlin, so (Wittenberg, R., Cock, M.J.W.,
2001):
· mehanične,
· kemične,
· biološke in
· kombinacije metod.
Mehanične metode so ročno puljenje, košnja, sekanje, požiganje in prekrivanje. Namen
prekrivanja je preprečiti fotosintezo. Z redno košnjo se črpa zaloga hranil v podzemnih delih
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rastlin, kar sčasoma vodi v izčrpanje in propad populacije. V primeru, da rastline proizvajajo
veliko količino semen, je smiselno kositi pred fazo cvetenja, da se cvetni prah in semena ne
razširjajo naprej (Buttenschøn, R. M. et al., 2009). Na manjših ali težje dostopnih območjih je
možno ročno puljenje, na večjih strojno. Nekatere invazivne rastline (npr. japonski dresnik) so
užitne, kar ponekod uporabljajo kot mehanično metodo zatiranja teh rastlin (Wild Food Guide
…, 2013), saj se z nabiranjem nadzemnih delov rastline prepreči proces fotosinteze in črpa
zaloge hranil v koreninah.
V posebnih okoliščinah je ponekod predpisano požiganje vegetacije v korist avtohtone
vegetacije, vendar mora biti izvedeno pod strogim nadzorom za to usposobljenih
strokovnjakov. To je možno na območjih, kjer je naravno rastje navajeno na naravne požare,
invazivne populacije pa ne (Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).
Med kemične metode spada zatiranje s pomočjo herbicidov. Pri teh je potrebna velika
pazljivost, zlasti v bližini vodnih ekosistemov ali kmetijskih zemljišč. Pogosto se uporablja
kombinacija mehanične in kemične metode. Na posekane dele drevesnih vrst, ki iz panjev
poganjajo mladike, se poškropi herbicid, s čimer se upočasni njihova rast (Wittenberg, R.,
Cock, M.J.W., 2001).
Biološka metoda je namerna naselitev drugega organizma, ki je naravni sovražnik invazivne
vrste, ali uporaba naravno proizvedenega herbicida z namenom zatreti invazivno populacijo.
Najenostavnejša je klasična biološka metoda – naselitev naravnega sovražnika, ki mora biti
skrbno izbran, tako da zmanjša vpliv invazivne populacije, ne da bi pri tem vplival na
domorodne vrste. Glavni pomanjkljivosti te metode sta negotovost glede pričakovanega
učinka in zamuda, s katero bo dosežen končni rezultat metode, vendar če je biološka metoda
pravilno uporabljena, je najvarnejša, najučinkovitejša, trajna in stroškovno ugodna
(Wittenberg, R., Cock, M.J.W., 2001).

3.4.

Stroški ravnanja

Smiselno je vzpostaviti mehanizme zgodnjega obveščanja in odkrivanja vrst, s katerimi vrsto
zaznamo v začetnem obdobju, preden se začne širiti. Dokler je omejena na majhna območja,
so ukrepi odstranitve še dokaj enostavni in finančno sprejemljivi. Če ti ukrepi niso uspešni,
vrsta pa se ustali, je potrebno presoditi, ali jo je treba odstraniti. Tujerodne vrste, ki se v
naravnem okolju samostojno razmnožuje, pogosto ni več mogoče odstraniti, zato pri nekaterih
vrstah izvajamo stalen nadzor populacij, da zmanjšamo škodo in upočasnimo širjenje na nova
območja. To pa zahteva velik napor in finančna sredstva (Slika 2) (Kus Veenvliet, J., 2009).
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Slika 2: Možnosti ukrepanja glede na velikost in razširjenost populacije (Vir: Kus Veenvliet,
J., 2009)

Slika 3: Spreminjanje stroškov glede na izbiro strategije in trajnost rešitve. Vir: Naylor, R.L.,
2000.
Slika 3 prikazuje, kako se spreminjajo stroški ravnanja z invazivnimi vrstami in dolgoročnost
(oziroma kratkoročnost) rešitev za tri strategije; preventivne ukrepe, zgodnje ukrepanje in
pozno ukrepanje. Pozni ukrepi za eno samo invazivno vrsto so na kratki rok sicer cenejši od
preventivnih, na dolgi rok pa predstavljajo veliko večji strošek od preventivnih ukrepov za
veliko več vrst, ki mogoče nikoli ne bodo postale invazivne (Naylor, R.L., 2000).
Invazivne tujerodne vrste (vključno z živalskimi) Evropo po nekaterih ocenah stanejo okoli
12 bilijonov evrov (Invasive alien species, …, 2013).
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V mestni občini Ljubljana so v lanskem letu za izdelavo popisa rastišč ambrozije porabili
23500 evrov. Za odstranjevanje ambrozije je bil namenjen znesek okoli 35000 evrov, leto
poprej pa so za ta namen porabili 4774 evrov. Za izobraževanje meščanov je bilo porabljenih
3889 evrov (Petkovšek, J., 2012).
Tovrstnih podatkov za Slovensko Bistrico nismo dobili.
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4. INVAZIVNE RASTLINE V SLOVENIJI
Prva pojavljanja invazivnih rastlin pri nas so bila zabeležena v drugi polovici 19. stoletja, ko
so botaniki opazili, kako se je deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) z vrtov razširila
na bližnje gozdne robove. Ožji definiciji invazivnih rastlin sedaj ustreza okoli 30 do 60
rastlinskih vrst slovenske flore, odvisno od tega, kako dosledni smo (Jogan, 2009).
Naše neofitske invazivne rastline izvirajo iz delov sveta s podobnim podnebjem, kot je pri
nas. Takšna območja so na skrajnem vzhodu Azije; vzhodu Kitajske, Japonskem, in v južni
Koreji ter na jugovzhodu ZDA, v severni Argentini, nekaj pa tudi v Južni Afriki. Krajev s
podnebjem, podobnim podnebju naše Primorske, pa je še več. Večina invazivnih rastlinskih
vrst je k nam prišla iz vzhodne Azije in iz severne Amerike (Jogan, N., 2000).
Invazivke so k nam prišle na dva načina. Bodisi jih je namensko ali nehoteno vnesel človek
ali pa so prišle po naravni poti iz sosednjih držav, kjer so že bile razširjene. Pomembnejši sta
predvsem dve poti; jugozahodna pot čez Primorsko (ambrozija – Ambrosia artemisiifolia,
raznozobi grint – Senecio Inaequidens in srakoperka – Muhlenbergia schreberi ter
severovzhodna pot čez Štajersko in Prekmurje, kjer so veliko vlogo odigrale poplavne reke, ki
so s seboj prinašale semena in dele rastlin (sibirska krvomočnica – Geranium sibiricum,
latasta kislica – Rumex thyrsiflorus) (Jogan, N., 2000).
Z izgradnjo avtocestnega križa se je opazno razširila ambrozija z odvažanjem zemlje s
primešanimi semeni in z zemljo, ujeto na kolesih vozil (Šilc, U., 2006), tako da danes skoraj
ni dela ceste, ki ga ne bi preraščala (Jogan, N., 2009).
Med najbolj prizadetimi habitatnimi tipi so obvodna rastišča, kjer invazivne vrste marsikje
popolnoma izpodrivajo avtohtone. Bolj suhe naravne in polnaravne združbe, predvsem suhi
gozdovi, so zaenkrat še razmeroma varne, vendar so v toplejših območjih že izpostavljene
robiniji – Robinia pseudoacacia in velikemu pajesenu – Ailanthus altissima (Jogan, N.,2000),
na Primorskem pa tudi japonski medvejki – Spiraea japonica in japonskemu kosteničju –
Lonicera japonica (Jogan, 2009). Velik problem gozdovih predstavlja tudi namenski vnos
rdečega hrasta – Quercus rubra in gladkega bora – Pinus strobus, ki se pomlajujeta in
ponekod že postajata invazivna (Jogan, N., 2000). V zadnjih letih je tudi travišča marsikje
prerasla z enoletna suholetnica – Erigeron annuus, varne pa niso niti nedostopne združbe
skalnih razpok, ki jih ponekod že zaraščajo pajesen – Ailanthus altissima, vzhodni klek –
Thuja orientalis in Davidova budleja – Buddleja davidii. Razmeroma neogroženi so le predeli
Slovenije nad 600 m nadmorske višine, mnogolistni volčji bob – Lupinus polyphyllus in
japonski dresnik – Fallopia japonica pa uspevata tudi nad 1000 m nadmorske višine (Jogan,
N., 2009).

4.1.

Seznam invazivnih rastlin v Sloveniji

Jogan (2009) navaja naslednji seznam najhujših invazivnih rastlin pri nas (s krepko pisavo so
označene tiste, ki smo jih zasledili na izbranem območju):
•

amerikanski javor (Acer negundo),

•

veliki pajesen (Ailanthus altissima),

•

pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia),

•

verlotov pelin (Artemisia verlotiorum),

•

sirska svilnica (Asclepias syriaca),
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•

luskasta nebina (Aster squamatus),

•

vodna kuga, račja zel (Elodea canadensis),

•

enoletna suholetnica (Erigeron annuus),

•

japonski dresnik (Fallopia japonica),

•

sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis),

•

laška repa, topinambur (Helianthus tuberosus),

•

žlezava nedotika (Impatiens glandulifera),

•

japonsko kosteničje (Lonicera japonica),

•

mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus),

•

navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia),

•

kalinolistni pokalec (Physocarpus opulifolius),

•

vodna solata (Pistia stratiotes),

•

robinija (Robinia pseudacacia),

•

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata),

•

kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),

•

orjaška zlata rozga (Solidago gigantea),

•

japonska medvejka (Spiraea japonica),

•

vzhodni klek (Thuja orientalis).

4.2.

Ukrepi v Sloveniji

Da bi preprečili vnos in širjenje invazivnih rastlin, bi bilo potrebno prepovedati prodajo in
gojenje na prostem vseh za naše razmere potencialno invazivnih okrasnih vrst (Spiraea
japonica, Lonicera japonica, Ailanthus altissima, Parthenocissus quinquefolia ter nebine
oziroma astre). V naravi bi morali omejevati širjenje in odstranjevati rastline še pred
cvetenjem, v parkih in botaničnih vrtovih pa preprečevati cvetenje (Jogan, N., 2000).
Po zakonu o ohranjanju narave (2004) je naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst
prepovedano. Prav tako v Sloveniji že imamo prepovedi prodaje in gojenja nekaterih okrasnih
rastlin, kot so Davidova budleja – Buddleja davidii, pajesen – Ailanthus altissima, kanadska
in orjaška zlata rozga (Solidago canadensis in S. gigantea) (Invazivne tujerodne vrste, …,
2013), na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin pa je bila izdana Odredba
o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki predpisuje, da mora imetnik
zemljišča, na katerem raste rastlina, ˝odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali
odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste
več˝ ter ˝opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra˝
(Odredba, …, 2010).
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4.3.

Projekt Thuja

Od septembra 2008 do decembra 2009 je potekal projekt za ozaveščanje različnih ciljnih
skupin na področju tujerodnih vrst Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja (Thuja), ki je
bil podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma. V okviru tega projekta je bila zasnovana zelo
uporabna spletna stran http://www.tujerodne-vrste.info/ ter številna druga izobraževalna
gradiva, ki so bila prva poljudna gradiva o tujerodnih vrstah v slovenskem jeziku. Na podlagi
rezultatov projekta Thuja je bil konec leta 2011 pripravljen nov projekt Tujerodne vrste – naša
skrb, moja odgovornost (Thuja 2), ki bo potekal od aprila 2012 do septembra 2013. Projekt
Thuja so izvajale štiri nevladne organizacije, ki že več let delujejo na področju ozaveščanja, in
sicer: Zavod Symbiosis, Botanično društvo Slovenije, Turistično društvo Boštanj in Društvo
osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva (Projekt Thuja, 2012).
V projektu Thuja 2 se bodo nadaljevale aktivnosti za izboljšanje temeljnih strokovnih znanj o
tujerodnih vrstah. V načrtu je vzpostavitev in prva izvedba popisa tujerodnih rastlin na
vzorčnih ploskvah po vseh Sloveniji z namenom prispevati k ustreznejši pripravi ukrepov v
zvezi s tujerodnimi vrstami na nacionalni ravni. Projekt Thuja 2 je finančno podprt z donacijo
Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji (Projekt Thuja 2, 2012).
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5. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE BISTRICE
5.1.

Lega in razmejitev

Slovenska Bistrica leži na stiku štirih pokrajinskih enot; jugovzhodni del Pohorja,
podpohorsko gričevje, severni del osrednjih Dravinjskih goric in jugozahodni del Dravskega
polja. Je gručasto naselje s pravokotno tlorisno zasnovo (Priročni krajevni leksikon …, 1996).
Mesto se je razvilo na poplavni ravnici potoka Bistrica, ki priteče s Pohorja skozi Bistriški
jarek oziroma vintgar, kot ga imenujemo domačini. Mesto ima 7573 prebivalcev (SURS –
Prebivalstvo, 2012) in je gospodarsko, upravno in kulturno središče istoimenske občine z
okoli 25000 prebivalci (Slovenska Bistrica, 2013). Zaradi neposredne bližine avtoceste
Maribor – Celje ima ugodno prometno lego, v oddaljenosti 4 km pa se nahaja še železniška
postaja na Črešnjevcu.
V nalogi bo zajeto mesto z bližnjo okolico. Vključeni bodo deli okoliških naseljih, ki še
tvorijo strnjeno poselitev s Slovensko Bistrico. Sem spadajo Zgornja Bistrica, Zafošt, Kovača
vas in Devina, zaradi specifike diplomske naloge pa se bomo dotaknili tudi Bistriškega
vintgarja, ki spada v območje Nature 2000, in sicer območje Direktive o habitatih.

5.2.

Fizično-geografski opis

5.2.1. Matična podlaga in relief
Mesto leži na okoli 270 m nadmorske, višje ležeči okoliški deli pa se postopoma dvigujejo do
približno 400 m nadmorske višine.
Na izbranem območju prevladujejo metamorfne (gnajs, blestnik, eklogit, serpentinit,
marmor…) in magmatske kamnine – globočnine (granodiorit in pegmatitne žile). Na poplavni
ravnici je prodna matična podlaga. Z naravovarstvenega vidika je pomembna kamnina
serpentinit, ki se pojavlja v Zgornji Bistrici ob potoku, ne le zaradi redkega pojavljanja
kamnine same ampak tudi iz botaničnega stališča. Zaradi načina preperevanja te kamnine na
takšnih podlagah nastane posebna revna prst, tanka preperelina, kjer se razvije poseben tip
rastišča (serpentinitska flora), ki na drugačnih podlagah ne uspeva. Tukaj najdemo dve vrsti
praproti (kijastolistni in nepravi sršaj – Asplenium cuneifolium in A. adulterinum), ki v
Sloveniji rasteta le tu in na podobnem rastišču pri Polskavi (Jenčič, S., 2000), v drugem viru
(Škornik, S., 2004) je navedeno rastišče na našem območju, drugo pa pri opuščenem
kamnolomu pri Tinjski gori.
Tip površja je izrazito fluvialen. Potok Bistrica je edini vodotok v mestu. Ima dežno-snežni
rečni režim s pogostimi poletnimi poplavami, zaradi česar je v mestu v celoti reguliran. Na
okoliških vzpetih delih vanj pritekajo manjši hudourniški potoki.
5.2.2. Prsti
Na razvoj prsti sta najmočneje vplivala matična podlaga in relief, v nižini tudi prisotnost
vode. V nižinskih delih najdemo na nekarbonatni matični podlagi kisle rjave prsti, obrečne
prsti ter psevdooglejene prsti na glini in pesku, na karbonatni podlagi pa so se razvile
rendzine, ki so ugodnejše z vidika kmetijstva. Na višje ležečih delih z večjim naklonom
najdemo rjave prsti na karbonatni podlagi in laporju, na večjih strminah pa rankerje
(Štajnbaher, S., 2000, Geografski atlas Slovenije, 1998).
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5.2.3. Podnebje
Območje leži na stiku subpanonskega in zmernega podnebja osrednje Slovenije, ki proti
zahodu prehaja v subalpsko. Tukaj je območje vlažne, zmerno tople klime s padavinskim
minimumom v zimskih mesecih. Spremenljivost klimatoloških elementov je posledica reliefa
in različnih nadmorskih višin. Dolgoletna povprečna temperatura zraka je na tem območju
med 8,4 in 9,4 °C. Najhladnejši mesec je januar s povprečnimi temperaturami zraka med -2 in
-1,3 °C, najtoplejši pa julij s povprečnimi temperaturami zraka med 17 in 18,7 °C. Trajanje
sončnega obsevanja v celem letu znaša od 1700 do 1800 ur. Najdlje sonce obseva v juliju
(približno 250 ur), najmanj pa decembra (približno 45 ur). Dolgoletna povprečna količina
padavin je od 1000 do 1200 mm/m2. Tukaj je od 107 do 110 padavinskih dni s količino
padavin več od 1 mm, od tega 37 dni s količino padavin več kot 10 mm in le 13 dni z več kot
20 mm/m2 padavin na dan. Število nevihtnih dni v letu je okrog 20. Toča in nevihte se
najpogosteje pojavljajo v mesecu juliju in avgustu (LAS, 2008).
5.2.4. Rastlinstvo
V preteklosti so na Pohorju prevladovali jelovo-bukovi gozdovi. Zaradi izkoriščanja bukve in
zaradi pogozdovanja zdaj na višjih nadmorskih višinah prevladuje smreka (Štajnbaher, S.,
2000). V neposredni bližini Slovenske Bistrice najdemo na okoli 300 m nadmorske višine
bukovo-smrekove sestoje. Drugod v mestu ni naravnih rastišč.

5.3.

Raba tal

Prevladujoča raba tal v mestnem delu izbranega območja so pozidana zemljišča. Osredotočeni
bomo predvsem na gradbišča, zapuščene industrijske in druge objekte, ceste in obcestne jarke
ter parkirišča. V mestu je nekaj zelenih površin, namenjenih rekreaciji, grajski park z
gabrovim drevoredom, lipov drevored in dva manjša parka. Poleg vrtov, ki jih najdemo pri
večini enodružinskih hiš, sta v mestu dve območji, kjer vrtove obdelujejo vrtičkarji iz
blokovskega naselja.
V zahodnem delu mesta ni ostrega prehoda iz urbanega v podeželski del. Ob koncu
blokovskega naselja je nekaj travnikov, na Ajdovem hribu na severozahodnem delu pa se
območje enodružinskih hiš nadaljuje s travniki in z manjšimi njivami do gozda Črneca.
Na južnem delu mesta je meja ostra. Mesto se konča z na novo zgrajeno industrijsko cono ob
avtocesti, naprej pa se nadaljujejo kmetijska zemljišča na ravninskem delu.
V vzpeti okolici podpohorskega gričevja na severovzhodni strani mesta prehaja suburbani del
v podeželski del s prevladujočimi vinogradi in nasadi jablan, travniki in njivami, višje pa se
začne gozd. Z vidika problematike invazivnih rastlin so pomembni zlasti vinogradi, saj jih je
veliko v zaraščanju, invazivne rastline pa so večinoma prve, ki se razrastejo na takih
območjih, pozorni pa bomo tudi na gozdne robove.
Posebej bi omenili avtocesto Maribor – Ljubljana, ki predstavlja južno mejo izbranega
območja. Omenjamo zato, ker smo v predhodnih poglavjih izvedeli, da je imela njena
izgradnja velik vpliv pri širjenju invazivnih rastlin, posebno ambrozije (Ambrosia
artemisiifolia).
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6. METODOLOGIJA
Za potrebe diplomskega dela smo opravili splošen pregled območja in popis invazivnih rastlin
na pričakovanih lokacij. Dobili smo predstavo o razširjenosti invazivnih rastlin na izbranem
območju in njihovih učinkih na okolje. Rezultat ocene stanja in širjenja vrst predstavlja moje
subjektivno vrednotenje, ki izhaja iz poznavanja domačega okolja. Za dejansko ugotavljanje
širjenja invazivnih vrst bi bilo potrebno večletno sistematično zbiranje podatkov, vendar
predpostavljam, da bi za obstoječ problem obstajali tovrstni podatki, ki pa jih za obravnavano
območje nisem uspela najti. Na kartah so zaradi večje preglednosti označena le območja
večjih ali pa najbolj invazivnih populacij.

6.1.

Razmejitev območja

Celotno območje smo razdelili na pet manjših območij, na katerih smo pričakovali več
invazivnih rastlin. Poimenovali smo jih območje 1 itd. Na karti so označena z O1 do O5.
Potok smo nadalje razdelili na deset lokacij, ki smo jih poimenovali s črkami od A do J, ki si
sledijo po toku od zgoraj navzdol. V Kovači vasi smo opazovali 6 ločenih lokacij, ki so
razpršene po večjem območju, in jih poimenovali od K1 do K6.
Nekatere invazivne rastline so se pojavljale posamično tudi izven izbranih območij. To so
večinoma okrasne rastline ali pa posamični primerki vrste, ki so ostali pri nepopolni košnji,
npr. ob drogovih za električno napeljavo, prometnih znakih, ograjah ipd.

Karta 1: Območja popisa invazivnih rastlin

6.2.

Dosedanje raziskave in aktivnosti

S kabinetnimi metodami smo iskali podatke o morebitnih dosedanjih aktivnostih na področju
invazivnih rastlin na izbranem območju. Na spletu smo našli raziskovalno nalogo dijakov iz
Srednje šole Slovenska Bistrica, v kateri so se pri predmetu biologija sistematično lotili
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preizkušanja metod za odstranjevanje japonskega dresnika. K temu jih je napeljalo opazno
širjenje te rastline. Z ugotovitvami so želeli v lokalnem tedniku Panorama opozoriti širšo
javnost na nevarnost sajenja v okrasne namene in s tem preprečiti nadaljnje širjenje.
6.2.1. Preizkušanje metod za odstranjevanje japonskega dresnika
V juniju 2011 je bila s šolo organizirana akcija odstranjevanja japonskega dresnika (Fallopia
japonica) na vrtičkih ob potoku. Na grmih so preizkusili naslednje metode:
· rezanje,
· nalivanje pripravka iz kopriv v porezana stebla,
· nalivanje mravljinčne kisline v porezana stebla,
· nalivanje nasičene raztopine soli (NaCl) v porezana stebla,
· nalivanje 5ml herbicida v porezana stebla,
· nalivanje 10ml v porezana stebla,
· injiciranje herbicida v neporezana stebla,
· škropljenje listov s herbicidom,
· pokrivanje grma s črno folijo in
· izkopavanje korenin.
Prišli so do ugotovitve, da pripravek iz kopriv in raztopina soli nista učinkovita za
odstranjevanje dresnika, pripravek iz kopriv je ponekod učinkoval ravno nasprotno.
Mravljinčna kislina sicer zavre rast dresnika bolj kot druge preizkušene metode, vendar ima
zelo kratkoročen učinek. Izkopavanje korenin je smiselno le za majhne grme, vendar obstaja
nevarnost pospešenega širjenja ob nestrokovnem odstranjevanju.
Kot najučinkovitejši metodi odstranjevanja sta se izkazali uporaba herbicida in pokrivanje s
črno folijo, vendar sta hkrati tudi najzamudnejši in najdražji, uporaba herbicida pa niti ni
dovoljena vsem, poleg tega je tudi ekološko sporna (Veler, E., 2012).
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Karta 2: Lokacije japonskega dresnika na območju vrtov (Avtorica: Jerebic, M., 2013, Vir
podlage: Google maps, 2013, Vir podatkov: Veler, E., 2012)
Na karti 2 so označene lokacije grmov, različne barve pa prikazujejo, katere metode zatiranja
so bile uporabljene na posameznih grmih (Veler, E., 2012).
6.2.2. Aktivnosti na področju ravnanja za japonskim dresnikom
Ozaveščanje javnosti
V lokalnem tedniku sta bila objavljena dva članka na temo japonskega dresnika, ki sta
izhajala iz zgoraj omenjene raziskovalne naloge, izsledki raziskave s preizkušanjem metod
odstranjevanja pa so bili predstavljeni tudi na predavanju v slovenjebistriški knjižnici.
Zraven grmov, ki so pokriti s črno folijo so postavljene obvestilne table z napotki za varno
odstranjevanje japonskega dresnika.
Društvo Vintgar, ki si na območju Slovenske Bistrice prizadeva za ohranjanje narave in
kvalitetno okolje, je izdalo in na svoji spletni strani objavilo zloženko o japonskem dresniku, s
katero želi opozoriti javnost na nevarnosti te rastline in poučiti o pravilnem ravnanju z njo
(Japonski dresnik, 2012).
Prostovoljne akcije odstranjevanja
V lanskem juliju je bila preko Facebooka organizirana akcija odstranjevanja japonskega
dresnika na območju potoka Bistrica. Akcija je bila začasno uspešna, potrgana ali populjena je
bila večina grmov vzdolž potoka, vendar z eno tovrstno akcijo ni možno popolnoma
izkoreniniti tolikšne populacije. Organizatorji se zavedajo, da bo takšne akcije potrebno več
let ponavljati, da bi preprečili nadaljnje širjenje.
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6.3.

Terensko delo

Večina terenskega dela je bila opravljena od julija do oktobra 2012, nekatera območja pa smo
fotografirali pomladi 2013. Glavna metoda je bila opazovanje. Pri prepoznavanju rastlin na
terenu smo si pomagali s ključem za določanje praprotnic in semenk (Mala flora Slovenije,
2007) ter z opisi, ki jih je možno najti na spletu. Območja z invazivnimi rastlinami smo
fotografirali.
Pregledali smo del industrijske cone, ki je še v nastajanju, saj se na takšnih območjih pogosto
naselijo pionirske rastline, med katerimi lahko najdemo tudi invazivne. Tukaj smo pregledali
še avtocesto, ki je v neposredni bližini industrijske cone. V mestu smo bili pozorni na
zapuščene objekte, razpoke v zidovih in v asfaltu, na zelene površine, na gradbišča in na
parkirišča. V kolikor je bilo vidno s cest, smo opazovali tudi dvorišča hiš, kjer smo
pričakovali posamezne primerke invazivnih rastlin, namerno zasajene v okrasne namene.
Največ pozornosti v tem delu smo namenili vrtičkom ob potoku.
Potok Bistrico smo opazovali pri vstopu v Bistriški Vintgar ter od Zgornje Bistrice od tovarne
Impol do centra mesta, kjer je bil možen dostop. Na nekaterih delih v samem središču mesta
je dostop do potoka onemogočen zaradi navpično zazidane struge in neposredne bližine
nekaterih objektov, tu niti nismo pričakovali invazivnih rastlin. Večjo pozornost smo namenili
območjem, ki so le delno regulirana in lažje dostopna, in posebnim območjem – vstop v
Bistriški vintgar.
V okolici smo izbrali tri območja, in sicer gozd Črnec, kjer smo opazovali gozdne poti in
gozdni rob ter del Kovače vasi in del Devine, ki sta vsebovala pregled travnikov, vmesnih
pasov med njivami, obcestnih jarkov, hudourniških potokov, sadovnjakov in vinogradov, pri
katerih smo se bolj posvetili zapuščenim vinogradom.
6.3.1. Popis rastlin
Na izbranem območju smo zabeležili pojavljanje naslednjih tujerodnih invazivnih rastlin:
·
·
·
·
·
·
·

Japonski dresnik (Fallopia japonica)
Robinija (Robinia pseudoacacia)
Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
Japonska medvejka (Spiraea japonica)

6.4.

Opisi rastlin

6.4.1. Japonski dresnik (Fallopia Japonica)
Opis: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo več metrov v
globino in širino; steblo je votlo in kolenčasto. Listi spiralasto dvoredno nameščeni, s
škornjico, kratkopecljati, širokojajčasti, s prisekanim dnom, dolgi do 15 cm, čvrsti, na otip
gladki, na žilah posamezne enocelične papile. Cvetovi so enospolni, ženski, s 5 belimi
cvetnimi listi, v gostih grozdastih socvetjih. Pri češkem dresniku (križanec s sahalinskim) listi
dolgi do 25 cm, žile s posamični kratkimi nekajcelični laski, listno dno vsaj nekoliko srčasto.
Cvetovi moški, vmes posamični dvospolni, pri teh se kasneje razvije plod – trikoten črn
orešek. Cveti v juliju in avgustu.
Domovina: Vzhodna Azija (Japonska, Koreja, Tajska in Kitajska).
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Rastišče: Obrežja rek, ruderalna rastišča, vzdolž železniških nasipov, rob gozda, gozdne jase,
robovi cest, navadno zelo gosti sestoji skoraj brez drugih rastlin (Jogan, N., Eler, K.., Novak,
Š., 2012).
Širjenje: Vegetativno razmnoževanje, stebelni členki se zlahka zakoreninijo, močno
razraščanje z dolgimi korenikami, mlade rastline poženejo iz koščkov korenik.
Vplivi: Uvrščen je med 100 najbolj invazivnih rastlin na svetu. Tvori goste sestoje (navadno
ob rekah in potokih), ki izpodrivajo naravno rastje in negativno vplivajo na biodiverziteto.
Korenike lahko prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta, zato ima lahko negativen vpliv na
stavbe in druge objekte, kot so ceste, nasipi, jezovi, hitro lahko preraste tudi obdelovalne
površine, zlasti travnike, ki jih ne kosijo redno (Frajman B., 2008).
Preventivni ukrepi: Smiselna bi bila prepoved gojenja v okrasne, čebelarske in druge
namene. Zasajevanje brežin rek in drugih območij podvrženim človekovemu delovanju s
samoniklimi vrstami. Ozaveščanje javnosti o invazivnosti te vrste (Frajman B., 2008).
Odstranitev ali nadzor: Zaradi dobre sposobnosti regeneracije zelo težavno in dolgotrajno
fizično odstranjevanje. Redna košnja in puljenje mladih poganjkov in izkopavanje korenik.
Previdno ravnanje z odpadnim materialom (ga npr. posušiti in sežgati). Fizično odstranjevanje
uspešno v manjših populacijah, zlasti na začetku njihovega širjenja. Uspešnejše je kemično
odstranjevanje s herbicidi, kar pa ima lahko ob nenadzorovani rabi zelo negativen vpliv na
okolje, zlasti ob vodah je potrebna pazljivost (Frajman B., 2008).
6.4.2. Robinija (Robinia pseudoacacia)
Opis: Do 25 m visoko drevo z vzdolžno razpokano sivkastorjavo skorjo. Listi so lihopernati,
s 3–10 pari lističev, so jajčasti, kratkopecljati, dolgi 2–5 cm, prilista sta spremenjena v trne.
Cvetovi so beli, dišeči, v visečih grozdih. Plodovi do 10 cm dolgi stroki. Cveti v maju in
juniju.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Gozdni robovi, poseke, nasipi, obrežja, v bližini naselij, neredko tudi gojena kot
okrasna in medonosna rastlina (Jogan, N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
Širjenje: Plodovi se širijo z vetrom. Čeprav proizvede veliko semen, so slabo kaljiva.
Poganjki lahko hitro porastejo območja, kjer ni kompeticije za prostor. Širi se tudi s pomočjo
koreninskega spleta in s poganjki iz panjev.
Vplivi: Širi se hitro in tvori goste sestoje. Ker robinija nase veže dušik, lahko v kompeticiji
zanj prevlada nad drugimi vrstami. Veliki koreninski spleti lahko poškodujejo asfalt ali
ovirajo košnjo.
Preventivni ukrepi: Izogibati se sajenju za pogozdovanje.
Odstranjevanje in nadzor: Rezanje in požiganje imata kratkotrajen učinek zaradi
vegetativnega razmnoževanja rastline. Možno je zatiranje s ponavljajočo rabo herbicidov
(Basnou, C., 2006).
6.4.3. Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
Opis: Od 0,4 do 1,5 m visoka enoletnica do trajnica. Pokončno steblo zgoraj razvejano s
številnimi koški, raztreseno dlakavo; listi svetlozeleni, po obeh straneh dlakavi, spodnji
narobe jajčasti, dolgi do 10 cm, s krilatimi peclji, zgornji suličasti do črtalastosuličasti,
nazobčani do celorobi, dolgi do 9 cm in široki do 2 cm. Beli do rožnati jezičasti in rumeni
cevasti cvetovi združeni v 15–20 mm široke koške. Ovojkovi listi so suličasti, koničasti,
redko dlakavi. Rožke dolge 1–1,5 mm s kodeljico iz ščetin. Cveti od maja do septembra.
Domovina: Severna Amerika.
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Rastišče: Neredno košeni travniki, polja, opuščene njive, ruderalna mesta, logi, prodišča
(Jogan, N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
Širjenje: z vetrom.
Vplivi: Izpodrivanje domorodnih rastlin, agresiven plevel, ponekod se množično pojavlja na
travnikih: slaba do depresivna krmna vrednost negativno vpliva na živino.
Preventivni ukrepi: nadzorovanje širjenja, ozaveščanje javnosti.
Odstranitev ali nadzor: puljenje rastlin, ponavljajoča se večletna košnja do izčrpanja rastline
(Bačič, M., 2008b).
6.4.4. Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Opis: Enoletna, 5 cm do več kot 2 m visoka in razrasla rastlina, listi spiralasto nameščeni,
dvakrat pernato deljeni, pecelj z dolgimi štrlečimi dlakami. Moška socvetja viseči koški v
dolgem pokončnem klasu na vrhu poganjkov, ženska v zalistjih, neopazna, s posameznim
cvetom. Plod je orešek, razvije se iz celotnega ženskega koška. Cveti od julija do oktobra.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Suha ruderalna zemljišča, cestni robovi, bližina ptičjih krmilnic, tudi njive (Jogan,
N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
Širjenje: Po ustalitvi se je vrsta širila vzdolž prometnih koridorjev, verjetno tudi zaradi
strojne košnje, širjenje s prenosom kontaminirane prsti na velike razdalje. Semena, lahko v
prsti ohranijo kaljivost več let, celo desetletij.
Vplivi: Izpodrivanje avtohtone vegetacije suhih ruderalnih zemljišč, trdoživ plevel predvsem
med koruzo.
Preventivni ukrepi: V posameznih nižinskih predelih, kjer še ni ustaljena, je nujno
odstranjevanje takoj, ko se pojavijo.
Odstranitev ali nadzor: Kjer je naturalizirana, je zaradi zaloge semen v prsti izkoreninjenje
skorajda nemogoče. Nujna je redna in pogosta košnja. Večletna košnja (ali drugo
odstranjevanje) siromaši zalogo semen v prsti. Velika sposobnost obnove nadzemnih
poganjkov po košnji. Ročno puljenje mladih rastlin je učinkovito, vendar se po odstranitvi
pojavijo nove kalice. Uporaba herbicidov se obnese. Strogi predpisi glede odstranjevanja
(Jogan, N., 2009b).
6.4.5. Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
Opis: Do 2,5 m visoka zelnata trajnica, v tleh prezimijo trpežne korenike. Stebla gola, vsaj
spodnji listi pernato deljeni, srednji trojnati do peternati, vsaj spodaj in po robu kratkodlakavi.
Segmenti listov suličasti. Koški v premeru 7–12 cm, jezičasti cvetovi zlatorumeni, manjši
cevasti cvetovi zelenkasti do rjavkasti, socvetišče izbočeno, z drobnimi krovnimi luskami.
Ovojkovi listi se strehasto prekrivajo, konice rahlo zavihane. Rožke dolge okoli 5 mm, s
kratko štirizobo kodeljico. Cveti od julija do oktobra.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Poplavna območja rek, gozdni robovi, logi, včasih tudi gojena (predvsem oblika s
pomnoženimi jezičastimi cvetovi) (Jogan, N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
Širjenje: Vegetativno razmnoževanje z gomoljasto odebeljenimi korenikami in z
razvažanjem zemlje, ki vsebuje koščke korenik. Razširja se lahko s plodovi, ki jih lahko na
daljše razdalje raznaša tudi vodni tok.
Vplivi: Skupaj z nekaterimi drugimi invazivkami je povsem izrinila domačo obrežno
vegetacijo rek in potokov Save, Savinje, Drave in Mure. S tem močno siromaši domorodno
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rastje in spreminja videz pokrajine. Lahko hitro preraste ruderalna zemljišča in opuščene
obdelovalne površine.
Preventivni ukrepi: Prepoved gojenja v okrasne, čebelarske in druge namene ter zasajevanja
brežin rek in drugih območij podvrženim človekovemu delovanju z avtohtonimi vrstami.
Ozaveščanje javnosti o njeni invazivnosti.
Odstranitev ali nadzor: Odstranjevanje rastlin ali košnja pred cvetenjem. Dolgotrajen
postopek dokler korenike ne izčrpajo vseh uskladiščenih hranilnih snovi. Potrebna je
vztrajnost, že najmanjše poganjke je potrebno odstraniti in postopek ponavljati več let
zapovrstjo. Iz zemlje odstranimo korenike, ki jih izsušimo in zažgemo. Takšno odstranjevanje
je lahko uspešno na izoliranih površinah, torej kjer ni bližnjih drugih nahajališč deljenolistne
rudbekije. Pri odstranjevanju s herbicidi pazimo, dane pride do onesnaženja okolja, zlasti
voda. Priporočljivo je, da na mesta, s katerih smo odstranili to invazivno vrsto, naselimo
avtohtone vrste iz okolice, sicer se na takšne površine lahko ponovno naselijo tujerodne vrste
(Frajman, B., 2008b).
6.4.6. Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
Opis: Zelnata trajnica, visoka do 2 m, spiralasto olistana, steblo zgoraj (predvsem v socvetju)
gostodlakavo. Listi suličasti do podolgasto suličasti, nazobčani, sedeči ali kratkopecljati,
spodaj gostodlakavi. Na vrhu poganjkov razvejano socvetje s številnimi koški, dolgimi 2–3
mm; cvetovi rumeni, jezičasti komaj daljši od ovojka. Plod 0,9–1,2 mm dolga rožka z do 2,5
mm dolgim šopom laskov. Cveti od avgusta do oktobra.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Gozdne jase, gozdni robovi, redko košeni travniki, ob vodah, ruderalna mesta
(Jogan, N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
Širjenje: Vrsta je žužkocvetka. Razvije se ogromna količina plodov, ki jih veter lahko odnese
daleč. Večina semen z rastline pade na tla in kali v bližini izvorne rastline. Delčke korenike
lahko prenesemo s prstjo ali z nepremišljenim odmetavanjem odcvetelih poganjkov z zrelimi
plodovi.
Vplivi: Tvori zelo goste in trajne sestoje. Izrine lahko vso domorodno vegetacijo.
Preventivni ukrepi: Prepoved gojenja v okrasne, čebelarske in druge namene, zasajevanje
brežin rek in drugih območij podvrženim človekovemu delovanju s samoniklimi vrstami
ter ozaveščanje javnosti o invazivnosti te vrste.
Odstranitev ali nadzor: Majhne možnosti za popolno odstranitev večjih populacij. Manjše
lokalne populacije lahko ustavimo s košnjo ali odstranjevanjem pred cvetenjem. Redna in
pravočasna košnja dvakrat na leto sčasoma izčrpa zaloge hranil v korenikah (Strgulc Krajšek,
S., 2008).
6.4.7. Japonska medvejka (Spiraea japonica)
Opis: Do 2 m visok pokončen grm, listi široko suličasti, dolgi do 12 cm, ostro dvojno
nazobčani, postopno priostreni, s 5 mm dolgim pecljem, mladi poganjki rdečkasti. Majhni
cvetovi rožnati, veliki okoli 5 mm v premeru, nameščeni na koncu poganjkov v poloblih
češuljah, ki v premeru merijo vsaj 5 cm, prašniki presegajo dolžino venca. Plod sestavljen iz
ponavadi 5 mešičkov, s številnimi okoli 2 mm dolgimi podolgastimi svetlorjavimi semeni.
Cveti v juniju.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Včasih je gojena kot okrasna rastlina, podivja v podrasti gozdov na kisli podlagi,
predvsem na nekoliko vlažnejših mestih (Jogan, N., Eler, K.., Novak, Š., 2012).
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Širjenje: širjenje je skorajda nemogoče omejiti, saj proizvaja posamezen grm na tisoče
drobnih in dobro kaljivih semen, ki več let ohranijo kaljivost, razrašča se tudi s podzemskimi
živicami. Ne širi se zelo hitro, se pa na ustreznih rastiščih zelo dobro naturalizira.
Vplivi: Ponekod je skupaj z japonskim kosteničjem (Lonicera japonica) skoraj popolnoma
nadomestila avtohtone vrste v podrasti gozdov, kar je zlasti očitno na posekah, ob gozdnih
robovih in na redko rabljenih kolovozih.
Preventivni ukrepi: Gojenje neinvazivnih vrst japonske medvejke in podobnih neinvazivnih
vrst v okrasne namene.
Odstranitev ali nadzor: Vsaj enkrat letno nizka košnja pred cvetenjem več let zaporedoma
lahko močno izčrpa populacije, vendar jih praviloma ne uniči. Primerna je za nadzor majhnih
populacij na lažje dostopnem terenu. Velike populacije je možno uspešno zatirati s herbicidi
(Jogan, N., 2008).

6.5.

Postopek za ugotavljanje stanja v okolju in izbiro strategije
ravnanja

Na podlagi popisa rastlin smo poskušali ovrednotiti stanje v okolju po postopku, ki je opisan v
poglavju o ravnanju z invazivnimi rastlinami. Izdelali smo tabelo, s katero smo kvantitativno
vrednotili vplive določene invazivke na okolje. Dejavnike, ki vplivajo na presojo, smo
razdelili v naslednje kategorije, ki smo jih v tabeli označili z rimskimi številkami:
I.
dejanska ali potencialna razširjenost vrste na območju ali v njegovi bližini,
II.
dejanski ali potencialen vpliv vrste,
III.
vrednost habitata/območja, ki je ogroženo ali potencialno ogroženo in
IV.
težavnost nadzora,
pri čemer smo dodelili najvišjo prioriteto za presojo invazivnosti prvi kategoriji. Vsaka izmed
kategorij je razdeljena na dejavnike (gl. poglavje 3.3.1.), ki smo jih opazovali na terenu. V
kategoriji vrednost habitata smo upoštevali dva dejavnika, in sicer ali se invazivna vrsta
pojavlja v habitatu z veliko vrednostjo ali ne. V ostalih kategorijah smo upoštevali po štiri
dejavnike, kot si sledijo v poglavju Ocena stanja, in jih označili z arabskimi številkami od 1
do 4. V istem vrstnem redu smo vsakemu izmed dejavnikov dodelili vrednosti: prvemu 5,
drugemu 4, tretjemu 3 in četrtemu 1. Tam, kjer imamo le dva dejavnika, smo dodelili
vrednosti 5 prvemu in 1 drugemu. Nekatere populacije so bile premajhne, ali pa niso ustrezale
nobenemu izmed dejavnikom, zato smo ta okenca v tabeli pustili prazna in upoštevali
vrednost 0.
Za vsako rastlino smo sešteli vrednosti, ki predstavljajo oceno stanja in hkrati prioriteto za
izbiro ravnanja, pri čemer smo rastlini z najvišjo dobljeno vrednostjo dodelili prvo prioriteto
za ravnanje, tisti z drugo najvišjo, drugo itd. Pri rastlinah z enakimi vrednostmi smo dodelili
višjo prioriteto tisti, ki ima višjo vrednost v kategoriji I ali III. Če so bile vrednosti enake v
vseh kategorijah, smo rastlinam dodelili enako prioriteto. Rastlini s prvo prioriteto bi morali
dati prednost pri odločanju o izbiri strategije in metode ravnanja.
Na podlagi dobljene ocene smo izbrali strategijo ravnanja in ustrezno metodo odstranjevanja
rastline za prvo prioriteto.
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7. REZULTATI IN RAZPRAVA
7.1.

Prostorska razporeditev invazivnih rastlin v Slovenski Bistrici

Karta 3: Prostorska razporeditev invazivnih rastlin na izbranem območju
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7.1.1. Območje 1 – gozd Črnec
V gozdu Črnecu smo v bližini ceste zasledili okoli 200 metrov dolg in 3 metre širok pas
žlezave deljenolistne rudbekije (Rudbeckia laciniata), ki je dobro viden na posnetku na sliki
4. Gosta populacija je naseljena na gozdni poseki, najverjetneje je ˝pobegnila˝ z bližnjega
kinološkega društva, kjer je zasajena kot okrasna rastlina. Tukaj dobro uspeva, ker na tem
delu ni človekovih posegov, v okolici pa ni vidnih znakov širjenja populacije.

Slika 4: Pas deljenolistne rudbekije (Vir: Google maps, 2013)
Ob gozdnem robu najdemo še ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia) in enoletno suholetnico
(Erigeron annuus), ki ju zaradi strmega pobočja ni možno popolno pokositi. Populacije so
majhne, omejene le na ozek pas ob cesti, pojavljajo se v posamičnih šopih. Ni vidnih znakov
širjenja vrst na sosednja območja.
7.1.2. Območje 2 – Kovača vas
V Kovači vasi smo zabeležili več manjših nesklenjenih rastišč robinije (Robinia
pseudoacacia), ki se pojavlja ob potokih ali ob cestah in kolovozih. Na mestih, kjer jih ne
kosijo redno, ali pa so nepopolno pokošena, najdemo enoletno suholetnico (Erigeron annuus)
in ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia) ter mladike robinije.
Populacije so majhne in ne kažejo vidnih znakov širjenja, saj so v okolici obdelovalne
površine, predvsem njive in vinogradi, kjer s košnjo in z obdelovanjem uspešno zadržujejo
populacije.
V nadaljevanju so posamezne lokacije, kjer smo posneli fotografije, označene s K1 do K6
(karta 4).
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Karta 4: Kovača vas z označenimi lokacijami fotografij zabeleženih invazivnih vrst (Avtorica:
Jerebic, M., 2013, Vir podlage: Google maps, 2013)

7.1.2.1. K1
Na sliki 5 vidimo poganjke robinije in posamezne šope ambrozije v obcestnem jarku, v ozadju
pa ambrozijo ob drogovih za električno napeljavo kot ostanke pri nepopolni košnji zaradi
težje dostopnosti pri strojni košnji. Rastline rastejo posamezno, populacije se ne širijo.

Slika 5: Posledica nepopolne košnje (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
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7.1.2.2.

K2

Slika 6: Robinija (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Na sliki 6 vidimo robinijo (svetlejša drevesa na desni strani dreves v sredini), ki raste v
vlagoljubnem sestoju črne jelše (Alnus glutinosa). Populacija je majhna, zaradi rednega
obdelovanja bližnje njive pa je uspešno preprečeno njeno širjenje.
7.1.2.3.

K3

Slika 7: Pas robinije ob cesti (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
Robinija na lokaciji K3 je omejena na ozek obcestni pas. V okolici ni vidnih znakov širjenja,
populacijo se da uspešno zadrževati s košnjo mladih dreves.
7.1.2.4. K4
Karta 5 prikazuje območje K4, kjer se nahaja vinograd v zaraščanju z obsežnejšo populacijo
ambrozije. Viden je tudi pas dreves ob manjšem vodotoku, kjer smo zabeležili robinijo in
enoletno suholetnico.
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Karta 5: Območje K4

Slika 8: Mladi poganjki robinije (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
Na sliki 8 so v ospredju vidni mladi poganjki robinije, v ozadju so ob potoku odrasla drevesa.
Na istem območju smo opazili tudi pojavljanje enoletne suholetnice (slika 9). Obe populaciji
sta omejeni na tem območju brez vidnih znakov širjenja v okolico.
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Slika 9: Enoletna suholetnica (Avtorica: Jerebic, M., 2012)

Slika 10: Mlada drevesa robinije ob makadamski cesti (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
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Slika 11: Ambrozija ob poti k vinogradu v zaraščanju (Avtorica: Jerebic, M., 2012)

Slika 12: Sveti Rok (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
Na sliki 12 v ospredju vidimo ambrozijo, v ozadju je desno od cerkve viden zgornji del
obstoječega vinograda, spodnji del vinograda pa je v zaraščanju. Na njem se nahaja
obsežnejši, razmeroma gost sestoj ambrozije.
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Slika 13: Vinograd v zaraščanju (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
7.1.2.5.

K5

Slika 14: Mlade robinije ob cesti (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Na lokaciji K5 smo v podrasti ob robu ceste odkrili mlade poganjke robinije (slika 14).
Populacija je majhna, vendar so mladike že zrastle do te velikosti, da bi utegnile ogrožati
avtohtono podrast.
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7.1.2.6.

K6

Slika 15: Deljenolistna rudbekija (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
Na lokaciji K6 se vzdolž kolovoza ob sadovnjaku pojavlja deljenolistna rudbekija (Rudbeckia
laciniata). Njeno pojavljanje je lokalno, v okolici ni videti znakov širjenja. Fotografija (slika
16) je bila posneta ob koncu cvetenja, zato rastlina na njej ni dobro vidna, na terenu pa je bila
dobro prepoznavna.
7.1.3. Območje 3 – potok Bistrica
Vzdolž potoka se v nestrnjenih sestojih pojavljata robinija (Robinia pseudoacacia) in japonski
dresnik (Fallopia japonica).
V zgornjem toku najdemo predvsem avtohtono rastje. Japonski dresnik smo zabeležili pri
vstopu v Vintgar (A). Ker je tu pretežno avtohtona vegetacija in zaenkrat še razmeroma malo
posegov v okolje, domnevamo, da je bil sem zanesen s kupi zemlje, kakršne smo opazili v
neposredni bližini lokacije. Po toku navzdol je potok nedostopen zaradi gostega rastja ali
zaradi hiš. Naslednja lokacija (B) se zato nahaja šele veliko nižje, pri Impolu, kjer je možen
dostop do potoka. Tukaj smo zabeležili japonski dresnik tik ob vodi. Naprej vodotok poteka
skozi tovarniško območje, kjer je večinoma popolnoma reguliran, dostop do njega pa
onemogočen.
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A. Vintgar

Slika 16: Poganjki japonskega dresnika ob vstopu v Vintgar (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Ob vstopu v Vintgar smo zabeležili manjše rastišče japonskega dresnika. Zaznani so znaki
širjenja te rastline. Zaradi bližine zaščitenega območja ima ta habitat višjo vrednost in mu je
potrebno pri izbiri strategije in metode ravnanja posvetiti večjo pozornost. Dresnik je verjetno
v Vintgar prišel z delci korenik v prsti, ki je ostala pri gradbenih delih in so jo odložili na tem
mestu.
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B. Sipina pri Impolu

Slika 17: Japonski dresnik ob potoku pri Impolu (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
C. Parkirišče pri Impolu

Slika 18: Pas robinije ob impolskem parkirišču ob potoku (Avtorica: Jerebic, M., 2012)
Populacija robinije na lokaciji C je v primerjavi z ostalimi najdenimi lokacijami razmeroma
obsežna, vendar se ni opaznih znakov širjenja.
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Karta 6: Prostorski prikaz invazivnih rastlin na odseku potoka od D do F

Karta 7: Prostorski prikaz invazivnih rastlin na odseku potoka od F do J
Karti 6 in 7 prikazujeta pojavljanje invazivnih rastlin na dveh odsekih potoka.
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Slika 19: Lokacije fotografij na odseku potoka D do J (Vir: Google maps, 2013)
D.

Slika 20: Japonski dresnik pri mostu v bližini Impola (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
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E.

Slika 21: Japonski dresnik in robinija (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Japonski dresnik in robinija se ob potoku pogosto pojavljata skupaj na območjih, kjer je manj
domorodne vegetacije zaradi človekovih posegov v okolje.
F.

Slika 22: Obsežen pas japonskega dresnika ob potoku v bližini vrtov (Avtorica: Jerebic, M.,
2013)
Populacija japonskega dresnika, prikazana na sliki 22, je največja na izbranem območju.
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G.

Slika 23: Japonski dresnik ob mostu (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Lokacija G (slika 23) se nahaja v bližini lokacije F, kjer smo zabeležili največjo populacijo
japonskega dresnika.
H.

Slika 24: Japonski dresnik levem bregu lokacije H, na desnem robinija (Avtorica: Jerebic, M.,
2013)
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I.

Slika 25: Japonski dresnik (Avtorica: Jerebic, M., 2013)

J.

Slika 26: Obsežnejše območje japonskega dresnika (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Slika 26 prikazuje še eno obsežnejše nahajališče japonskega dresnika.
7.1.4. Območje 4 – vrtovi
Na območju vrtov se nahaja 5 grmov japonskega dresnika (Fallopia japonica) s premerom 23 metrov. Domnevamo, da je bil prvotno zasajen na vrtovih kot okrasna rastlina, kasneje pa je
bil zanesen k potoku z delci korenik, primešanimi prsti, ki so jo vrtičkarji na čevljih prenesli k
potoku, ko so hodili po vodo za zalivanje.
Trenutno so vsi grmi razen južnega (slika 27) pokriti s črnimi folijami (slika 28), da se
prepreči fotosinteza in s tem upočasni rast, vendar se novi poganjki pojavljajo tudi več kot
meter vstran od matičnih grmov, na nekaterih delih pa so celo predrli folijo.
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Lokacija grma, na katerem je bil uporabljen herbicid, ni prekrita s folijo. Rast japonskega
dresnika je tukaj upočasnjena, vendar se še vedno pojavljajo mladi poganjki. Nova vegetacija,
ki naselila to območje, se bistveno razlikuje od okoliške (slika 27).

Slika 27: Lokacija grma, na katerem je bil uporabljen herbicid (Avtorica: Jerebic, M., 2013)

Slika 28: Grm japonskega dresnika, pokrit s črno folijo (Avtorica: Jerebic, M., 2013)
Na grmu s slike 28 je bila uporabljena metoda odstranjevanja nalivanje nasičene raztopine soli
(NaCl) v porezana stebla in prekrivanje s črno folijo. Mladi poganjki so ponekod preluknjali
folijo, novi pa se pojavljajo tudi izven pokritega območja, kar je vidno na levi strani
fotografije ob robniku.
7.1.5. Območje 5 – industrijska cona
V industrijski coni smo zabeležili pojavljanje enoletne suholetnice (Erigeron annuus) in
kanadske zlate rozge (Solidago canadensis). Pojavljata se na nepozidanih parcelah in na južni
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strani avtoceste na omejenih območjih. V okolici ni vidnih znakov širjenja. Na enem delu ob
avtocesti smo zabeležili manjše območje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia).

Karta 8: Razporeditev invazivnih rastlin v industrijski coni
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7.2.

Ocena stanja

Rezultate popisa rastlin na terenu smo numerično ovrednotili. Vrednosti smo vnesli v
preglednico 1. Izračunane točke predstavljajo oceno stanja. Višja vrednost pomeni večjo
stopnjo invazivnosti kot nižja. V skladu s številom točk smo določili tri glavne prioritete, pri
čemer smo dodelili najvišjo prioriteto rastlini z največ točkami. Dobljene vrednosti so
prikazane na karti 9.

Kategorija →
I
Rastline ↓
Dejavniki → 1. 2. 3.
Amb. art. – Ambrosia artemisiifolia 5
Eri. ann. – Erigeron annuus
Fal. jap. – Fallopia japonica
5
Rob. pse. – Robinia pseudoacacia
4
Rud. lac. – Rudbeckia laciniata
Sol. can. – Solidago canadensis
Spi. jap. – Spiraea japonica

II
III
IV
Točke Prioriteta
4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4.
3
1
3
12
2.
1
1 5
7
4
5
3
17
1.
3
1
4
12
3.
1
3
1
4
9
1
3
1
4
9
1
4
5

Preglednica 1: Ocena stanja in določanje prioritet za ravnanje

Karta 9: Prostorski prikaz ocene stanja
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Na karti 9 je prikazana prostorska razporeditev invazivnih rastlin glede na izračunano oceno
stanja. Temnejša barva predstavlja tiste rastline, ki so po oceni bolj invazivne. Vidimo, da so
najbolj invazivne rastline skoncentrirane ob potoku, ki je hkrati tudi območje najbolj
občutljivih habitatov.
7.2.1. Analiza rezultatov
Najvišje število točk smo izračunali japonskemu dresniku (Fallopia japonica), ki smo ga
lahko uvrstili v vse štiri kategorije, in mu zato dodelili najvišjo prioriteto pri izbiri strategije
ravnanja. Močne znake invazivnosti smo zaznali že na terenu. Zaskrbljujoče je predvsem
dejstvo, da ga najdemo tudi že v vstopu v Vintgar, kjer je eno izmed dveh (po nekaterih
navedbah treh) rastišč na serpentinitu v Sloveniji, kjer raste zelo redka vrsta praproti (Škornik,
S., 2004), za kar smo mu v kategoriji vrednosti habitata (III) dodelili 5 točk zaradi pojavljanja
v habitatu z višjo vrednostjo. Prav tako je dobil 5 točk zaradi pogostosti pojavljanja in očitnih
znakov širjenja (poganjki iz širokega koreninskega spleta tudi več kot meter oddaljeni od
matičnih grmov). Ker je skoncentriran predvsem ob potoku, je potrebna posebna pazljivost pri
odstranjevanju, saj obstaja velika nevarnost nadaljnjega širjenja. V nadaljevanju mu bomo
zato posvetili več pozornosti. Poskušali bomo določiti strategijo ravnanja in izbrati
najustreznejše metode za zatiranje na treh ciljnih območjih (območje vrtov, potoka in
Vintgarja).
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) in robinija (Robinia pseudoacacia) sta dobili enako
število točk, vendar smo na račun večje populacije ambrozije, ki smo jo zabeležili v Kovači
vasi, ter zaradi potencialno hitrega širjenja in negativnega vpliva na zdravje ljudi, ambroziji
dodelili višjo prioriteto kot robiniji. Nujno bi jo bilo potrebno redno in pogosto več let kositi,
kar bi osiromašilo zalogo semen v prsti, in ročno puliti mlade rastline. Mlade poganjke
robinije je potrebno kositi, preden stebla olesenijo, zaradi bližine obdelovalnih površin na
območjih, kjer se pojavlja, pa to ne predstavlja velikega problema.
Preostale vrste (enoletna suholetnica (Erigeron annuus), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia
laciniata), Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) in Japonska medvejka (Spiraea
japonica)), so dobile razmeroma visoke vrednosti v kategoriji težavnosti nadzora, kar pomeni,
da jih je možno razmeroma enostavno iztrebiti ali kontrolirati, saj so populacije majhne in
omejene. Nobena ne kaže posebnih znakov invazivnosti, ki jih ne bi bilo možno nadzirati brez
prevelikih naporov. Večinoma zadostuje že redna košnja pred časom cvetenja, da se prepreči
širjenje s semeni, smiselno pa bi bilo tudi nadomestiti tujerodne z domorodnimi vrstami.
7.2.2. Prva prioriteta – japonski dresnik – izbira strategij in metod ravnanja za tri
ciljna območja
Za območje vrtičkov predlagam glavno strategijo izkoreninjenje. Čeprav je to dolgotrajen
proces, ki zahteva veliko vztrajnosti, menim, da bi bilo zaradi omejenih populacij to možno s
pomočjo metod, ki so bile navedene v zgornjem poglavju. Uporabljene metode bi bile rezanje,
nalivanje herbicida, če je možno, in pokrivanje s črno folijo. Hkrati bi bilo potrebno redno
pregledovati območja za morebitne poškodbe folije in sproti odstranjevati mlade poganjke, ki
se pojavijo izven pokritega grma.
Za populacije ob potoku Bistrica metodi s herbicidom in s pokrivanjem s folijo ne prideta v
poštev, populacije pa so prevelike, da bi jih lahko popolnoma odstranili s puljenjem in
sekanjem, zato predlagam strategijo stalnega nadzora in omejevanja širjenja populacij.
Uporabljene metode bi bile puljenje in sekanje ter previdno odstranjevanje delov rastlin, saj
obstaja velika nevarnost nadaljnjega širjenja ob potoku navzdol.
48

Posebno previdno je potrebno ravnati s populacijo v Vintgarju. Tudi tukaj zaradi potoka in
bližine vodnega zajetja uporaba herbicida ni možna. Populacija je zaenkrat še tako majhna, da
bi bilo smiselno poskusiti z izkoreninjenjem s pomočjo natančnega in rednega puljenja, prav
gotovo pa po potrebno redno spremljati stanje in sprotno odstranjevanje mladih poganjkov.
7.2.3. Ravnanje z ostalimi vrstami
Pri drugih invazivnih vrstah na izbranem območju ni bilo opaziti posebnih znakov
invazivnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo na področju ravnanja s temi rastlinami so nekako same
po sebi umevne. Tako se z redno košnjo odstranjuje večina vrst, tudi mladi poganjki robinije,
ki jo najdemo ob cestah in njivah.
Problem bi lahko nastal na parcelah v industrijski coni, ki jih ponekod prerašča zlata rozga,
saj bi jo lahko v času gradbenih del raznesli v okolico. Potrebno bi bilo opozoriti javnost tudi
na to rastlino in jih poučiti o pravilnem ravnanju.
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8. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo ugotavljali, katere invazivne rastline se pojavljajo na območju
Slovenske Bistrice in njene bližnje okolice. Ugotavljali smo, kakšen problem predstavljajo,
poskušali smo oceniti stanje v okolju in s pomočjo dosedanjih raziskav na tem področju za
izbrano območje poiskali strategije in ustrezne metode za ravnanje.
V uvodnem poglavju smo postavili tri delovne hipoteze:
1.
Na območju Slovenske Bistrice in njene bližnje okolice je najbolj invaziven japonski
dresnik (Fallopia japonica).
2.
Japonski dresnik se najpogosteje pojavlja ob potoku Bistrica.
3.
Javnost v Slovenski Bistrici je slabo obveščena o nevarnostih, ki jih prinašajo
invazivne rastline.
Na terenu smo zabeležili pojavljanje 7 invazivnih vrst s seznama najbolj invazivnih rastlin v
Sloveniji, o katerih smo bili prepričani v pravilnost identifikacije. V manjših populacijah ali
posamične se pojavljajo po celotnem območju raziskovanja.
Podatke s terena smo vnesli v preglednico in po postopku za vrednotenje stanja v okolju
izračunali oceno stanja.
Ob potoku in na območju vrtov so bili opaženi obsežni grmi japonskega dresnika, zaradi česar
smo v kategoriji razširjenosti vrste na območju dodelili maksimalno število točk japonskemu
dresniku. Veliko točk je dobil tudi zaradi dejanskih in potencialnih vplivov na okolje, saj je
Japonski dresnik uvrščen med sto najbolj invazivnih rastlin na svetu, najbolj zaskrbljujoče pa
je dejstvo, da se je v zadnjem času pojavil tudi v bližini enega izmed zelo redkih rastišč
ogrožene vrste praproti v Zgornji Bistrici, zaradi česar je tudi v kategoriji vrednost habitata
dobil maksimalno število točk. Po seštevku točk se je uvrstil na prvo mesto, s čimer lahko
potrdimo prvo zastavljeno hipotezo, da je japonski dresnik najbolj invazivna vrsta v Slovenski
Bistrici.
Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo, ki trdi, da je japonski dresnik najpogostejši ob potoku,
saj smo največje populacije te rastline zabeležili prav tam, kar je prikazano tudi na karti 3.
Tretjo hipotezo, ki trdi, da je javnost v Slovenski Bistrici slabo obveščena o nevarnostih, ki jih
prinašajo invazivne rastline, lahko delno potrdimo. Hipoteza se nanaša na invazivne rastline
na splošno, zanimanje in poznavanje javnosti o invazivnih rastlinah pa je omejeno le na
japonski dresnik.
Na podlagi ocene stanja smo dodelili glavno prioriteto za ravnanje z invazivnimi rastlinami
japonskemu dresniku. Pri izbiri strategij in metod ravnanja smo si pomagali z rezultati, ki so
jih dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica pridobili s preizkušanjem metod za odstranjevanje
japonskega dresnika. Grme japonskega dresnika na območju vrtičkov bi bilo možno z veliko
vztrajnosti izkoreniniti z uporabo herbicida in s pokrivanjem s črno folijo. Za populacije ob
potoku je najboljša strategija preprečevanje širjenja, uporabljena metoda redno puljenje ali
rezanje ter previdno odstranjevanje porezanih delov rastlin. Populacija v bližini omenjenega
redkega habitata v vstopu v Vintgar je zaenkrat še dovolj majhna, da bi jo bilo možno
poskusiti iztrebiti s puljenjem, vsekakor pa je potrebno redno spremljati njeno morebitno
širjenje.
V lanskem letu je bila organizirana in uspešno izpeljana akcija odstranjevanja japonskega
dresnika ob potoku. Populjena je bila večina večjih grmov, vendar bo za boljše rezultate
potrebno akcije večkrat letno ponavljati. Društvo Vintgar, ki se ukvarja z varstvom narave na
območju Slovenske Bistrice, si prizadeva čim bolje osveščati javnost o nevarnostih te rastline.
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Razen japonskega dresnika ostale invazivne vrste na območju Slovenske Bistrice ne kažejo
očitnih znakov invazivnosti. Populacije so majhne in omejene ter jih uspešno kontrolirajo z
redno košnjo, nedvomno pa bi bilo smiselno več pozornosti nameniti tudi njim.
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9. SUMMARY
In the diploma we were investigating which invasive plants appear in the area of Slovenska
Bistrica and its surrounding. We were investigating how much of a problem they present and
try to estimate the condition of the environment. With the help of existing researches in this
area we searched for strategies and suitable methods to deal with the problem.
The introduction sets up three theses:
1. The most invasive plant in the area of Slovenska Bistrica and its surrounding is Japanese
knotweed (Fallopia japonica).
2. Japanese knotweed is most common near and around the stream Bistrica.
3. The public in Slovenska Bistrica is poorly informed about the dangers of invasive plants.
During the fieldwork we noticed the appearance of seven invasive plants from the list of the
most invasive plants in Slovenia, which we could identify. They appeared throughout the area
of investigation, either in small groups of individually.
The data collected during the fieldwork was entered into a table. With the assessment
procedure we evaluated the condition.
By the stream and in the gardens' area we noticed extensive bushes of Japanese knotweed,
that is why in the expansion category we assigned the highest point count to this plant. A lot
of points we also assigned due to real and potential influences to the environment, because
Japanese knotweed is one of the hundred most invasive plants in the world. The most
worrying is the fact that lately it has appeared near one of very rare fern habitat in Zgornja
Bistrica. That is why it got the highest point count in the category habitat value. The sum of
points therefore put Japanese knotweed on the top and confirmed our thesis that this plant is
the most invasive plant in Slovenska bistrica.
We can also confirm the second thesis, which claims that Japanese knotweed appears most
frequently by the stream. There we have found the biggest population of this plant, which can
be seen on map 3.
We can partly confirm the third thesis where we state that the public in Slovenska Bistrica is
not informed about the dangers of invasive plants. The thesis is applied to invasive plants in
general. But the interest and knowledge of public is limited to Japanese knotweed.
Based on the estimation of the condition we set our main priority, in dealing with invasive
plants, on Japanese knotweed. We chose the strategies and methods of dealing with it by
looking into results that were achieved by students of Srednja šola Slovenska Bistrica. They
gained those results by trying different methods of how to remove Japanese knotweed. The
bushes of this plant could be exterminated with a lot of persistence with the use of herbicide
and by covering them with black foil. For the population by the stream the best prevention
strategy would be by pulling them out regularly or cutting and carefully removing the cut
parts of the plants. The population of the plant near the previously mentioned rare habitat,
near the Vintgar entrance, is still small enough and it could be successfully exterminated by
pulling them out. Nonetheless a regular monitoring of the situation would be necessary.
Last year there was a successfully organized project of removing Japanese knotweed by the
stream. They removed most of the bigger bushes, but for better results this will have to be
repeated a few times a year. The organization Vintgar, that deals with protection of nature in
the area of Slovenska Bistrica, is trying to inform the wide population about the dangers of
this plant.
Other invasive plants in the area of Slovenska Bistrica, except for Japanese knotweed, do not
show obvious signs of invasion. The population is small and successfully controlled with
regular mowing. Nonetheless it would be wise to pay more attention to them, too.
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