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1

UVOD

Zaradi podnebnih sprememb, globalizacije in drugih razlogov se v Sloveniji pojavlja vse več
invazivnih vrst, ki so večinoma neuporabne, celo škodljive in marsikje zmanjšujejo
biodiverziteto. Med njimi so tudi rastline, ki so medovite in bi lahko postale pomembne v
čebelarstvu, saj ponekod nudijo obilne čebelje paše. Nekatere medovite invazivne vrste
imajo bogat vir nektarja in cvetnega prahu, kar omogoča velike donose medu, obenem pa so
varne za uporabo. Nekatere medovite invazivne vrste pri nas so v preteklosti pogosto vnašali
in pospeševali prav čebelarji, razlog je bilo tudi nepoznavanje njihove invazivnosti. Ne glede
na to, da je pogost cilj upravljavcev omejevanje ali celo odstranitev invazivnih rastlin, pa je
dejstvo, da se bodo mnoge med njimi vseeno širile še naprej, in velika škoda bi bila, če ne
bi izkoristili njihovega potenciala in uporabnosti. S tem se v zadnjih letih tudi pri nas ukvarja
nekaj raziskovalnih projektov, vendar v nobenem med njimi ne raziskujejo prav medovitega
potenciala invazivnih vrst.
V Sloveniji je zelo veliko tujerodnih rastlin, med katerimi je kar od 30 do 60 vrst, ki so
invazivne. Značilno je, da se invazivne vrste hitro razrastejo in tvorijo goste sestoje, s
katerimi izpodrivajo avtohtone rastline, zaradi česar se okolje občutno spremeni. Od teh
invazivnih rastlin je tudi nekaj medovitih. Z vidika čebelarstva so videti koristne še zlasti v
času, ko v naravi ni cvetočih rastlin v izobilju (Bevk, 2009).
1.1

ČEBELARSTVO V SLOVENIJI

V Sloveniji je čebelarstvo pomembna kmetijska dejavnost, saj ima bogato in dolgo tradicijo.
Znana je po panjskih končnicah in tradicionalnih AŽ-panjih. Slovenci smo čebelarski narod.
Pri nas je več kot 10.000 čebelarjev, kar pomeni, da jih je pet na 1000 prebivalcev. S tem
smo po številu čebelarjev v vrhu Evropske unije. Slovenski čebelarji se združujemo v
čebelarska društva, ta pa v našo krovno organizacijo, in sicer Čebelarsko zvezo Slovenije.
Gre za društveno, neprofitno strokovno organizacijo, ki so jo leta 1873 ustanovila čebelarska
društva za uresničevanje skupnih interesov in v katero je vključenih 212 čebelarskih društev
iz vse Slovenije. Slovenski čebelarji čebelarijo z do 200.000 čebeljimi družinami, kar
pomeni, da ima povprečni čebelar manj kot 20 družin. Svetovni dan čebel se obeležuje 20.
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maja. Na ta dan se je rodil Anton Janša (1734–1773), ki je bil prvi učitelj čebelarstva na
svetu. Služboval je pri avstrijski cesarici Mariji Tereziji, ki ga je imenovala za stalnega
učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli na Dunaju (Kozmus in sod., 2014).
1.2

ČEBELJE PAŠE

Čebelja paša je vse tisto, kar čebele prinašajo v panj in potrebujejo za svojo hrano ter razvoj.
K čebelji paši štejemo nektar ali medičino, mano ali medeno roso, cvetni prah, ki mu pravimo
tudi pelod ali obnožina, in vodo. Čebeljo pašo delimo na gozdno in cvetlično. Cvetlično
pašo, pri kateri čebele nabirajo nektar ali medičino, izločajo cvetovi večine cvetnic, ki jih
oprašujejo žuželke. Gozdno pašo, pri kateri čebele nabirajo mano ali medeno roso, izločajo
listne uši, kaparji in škržati (Poklukar in sod., 1998).
1.3

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Glavni namen in cilj diplomskega dela je predstaviti najpomembnejše medovite invazivne
tujerodne rastlinske vrste ter opisati njihove donose medu v Sloveniji in po svetu. Predstaviti
želimo invazivne tujerodne rastline tudi na osnovi lastnih izkušenj in predstaviti njihovo
problematiko v okolju. Osvetliti želimo tudi njihovo potencialno uporabnost v čebelarstvu.
Invazivne rastline v Sloveniji so zelo redko prepoznane kot čebelarski potencial, čeprav
lahko nekatere med njimi omogočajo velike donose in so obenem varne za uporabo.
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3

PREGLED OBJAV

V Sloveniji v zadnjih letih poteka raziskovalni projekt Applause z naslovom Od škodljivih
do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev, ki se ukvarja z
invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero waste pristopa in krožnega gospodarstva.
Projekt Applause poteka pod vodstvom Mestne občine Ljubljana, kjer obravnavajo
invazivne tujerodne rastline, jih zbirajo , jih kompostirajo ali sežigajo ter se seznanjajo kako
jih koristno uporabljati. Projekt je namenjen vsem meščankam in meščanom Mestne občine
Ljubljana, ki želijo prepoznati invazivne tujerodne vrste, jih ustrezno odstraniti in predelati
v koristne namene.
Cilji projekta so (Applause, 2017):
– ozaveščanje in sodelovanje z meščani glede prepoznavanja, zbiranja in potenciala
invazivnih tujerodnih rastlin v različne namene v številnih aktivnostih,
– razvoj novih orodij za prepoznavanje in popis nahajališč invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst prek analize ortofoto in satelitskih posnetkov ter vzpostavitev javne informacijske
platforme za identifikacijo in nadzorni sistem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
– uvedba novih, nekonvencionalnih postopkov in tehnik za izdelavo papirja iz tujerodnih
rastlinskih vrst z uporabo encimov in porabe ostankov pri proizvodnji papirja in
predobdelave lesa,
– analize primernosti in razvoj novih izdelkov – invazivne tujerodne rastlinske vrste kot vir
za papirne in lesne izdelke, hrano, izdelavo barvil in hibridnih premazov ter izvlečkov in
prašiv za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov,
– vzpostavitev krožnega poslovnega modela v Ljubljani na način, da vse surovine v procesu
krožijo in se izničijo vsi odpadki, saj se le–ti porabijo kot vhodna surovina drugje v procesu.
Ugotovili smo, da v projektu Applause potekajo raziskave številnih potencialnih rab, ne pa
tudi medovitega potenciala invazivnih vrst. V tem projektu obravnavajo 25 invazivnih
tujerodnih rastlin, od katerih je 17 lesnatih rastlin in osem zelnatih rastlin, in številne med
njimi so tudi medovite in koristne v čebelarstvu. Zato smo se odločili, da bomo z diplomskim
delom skušali zapolniti to vrzel.
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Za podrobnejšo predstavitev smo v diplomskem delu izbrali 12 medovitih invazivnih rastlin,
ki so skoraj vse tudi na seznamu projekta Applause. To so ameriški javor (Acer negundo),
robinija (Robinia pseudoacacia), trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos), navadni
cigarovec (Catalpa bignonioides), visoki pajesen (Ailanthus altissima), navadna amorfa
(Amorpha fruticosa), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), kanadska zlata rozga
(Solidago canadensis), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) in japonski dresnik (Fallopia
japonica). Dodali smo še pavlovnijo (Paulownia tomentosa), ki je na seznamu projekta Life
Artemis (LIFE Artemis, 2019) in po lastni presoji izjemoma še malo znano evodijo
(Tetradium daniellii), ki za zdaj ni uvrščena med invazivne vrste, je pa izrazito medonosna.
Podatke smo pridobili tudi iz projekta Amc Promo BID z naslovom Medsektorsko in
mednarodno usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje
invazivk (Amc Promo BID, 2013). Ta projekt je usmerjen v raziskave vplivov invazivnih
tujerodnih rastlin, ki so pomembne za čebelarstvo, ter v posamezne habitatne tipe in
biodiverziteto. Osnovni namen projekta Apis melifera carnica bioindikator in promotor
biodiverzitete (Amc Promo BID) je ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov z
medsektorskim povezovanjem naravovarstvenih organizacij in čebelarjev kot uporabnikov
naravnega življenjskega prostora. Raziskovali so tudi nekaj medovitih invazivnih tujerodnih
vrst, kot so robinija (Robinia pseudoacacia), japonski dresnik (Fallopia japonica), žlezava
nedotika (Impatiens glandulifera), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), orjaška zlata
rozga (Solidago gigantea), amorfa (Amorpha fruticosa) in evodija (Tetradium daniellii). Od
vseh invazivnih tujerodnih vrst so ravno te za čebelarje najpomembnejše. Snovalci projekta
so pripravili šest delavnic, druga in tretja delavnica pa sta bili namenjeni čebelarjem. Glavni
namen teh delavnic je bila priprava priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin, ki bi
lahko nadomestile invazivne tujerodne vrste. Poudarili so pomen posameznih medovitih
invazivnih tujerodnih vrst glede na rezultate in iskali odgovore, ki bi bili koristni in celo
uporabni v čebelarstvu. Iz projekta Amc Promo BID je razvidno, da so se čebelarji začeli
sami zavedati napak pri razširjanju tujerodnih invazivnih rastlin. Ta priporočila so bila
posredovana ob pravem času, da bodo čebelarji pripomogli k ohranjanju biodiverzitete
domače flore in favne (Božič in sod., 2013).
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Pri projektu Life Artemis z naslovom Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne
tujerodne vrste v gozdu so posredovali tudi nekaj nasvetov za čebelarje pri razširjanju
invazivnih tujerodnih vrst. Navedli so nekaj medovitih invazivnih tujerodnih vrst, ki so se v
naravi močno razširile in imajo negativne vplive na domorodne vrste, na primer kanadska in
orjaška zlata rozga, žlezava nedotika in navadna amorfa. Poudarili so, da bi čebelarji
zagotovili čebeljo pašo na osnovi medovitih avtohtonih rastlin. Čebelarjem so posredovali
deset nasvetov za naravi prijazno čebelarjenje (Veenvliet, 2018).
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6

METODE DELA

Pri izdelavi diplomskega dela smo pregledali domačo in tujo znanstveno in strokovno
literaturo ter pripravili širši nabor potencialno zanimivih medovitih invazivnih tujerodnih
rastlin. 12 izbranih medovitih invazivnih rastlin smo s pomočjo literature, internetnih virov
in lastnih opazovanj temeljito proučili in predstavili njihov potencial v čebelarstvu. Veliko
podatkov smo našli v knjigi z naslovom Drevesne vrste na slovenskem (Brus, 2012). Podatke
o čebelarstvu in donosih medu smo našli v reviji Slovenski čebelar (Brus, 2008; Bajc 2005),
v knjigah z naslovom Čebelje paše v Sloveniji (Justinek in sod., 2015) in Naj medi
(Obranovič, 2018) ter na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije. Ker v Sloveniji ni najti
veliko podatkov o medovitosti invazivnih rastlin in donosih medu, smo uporabili tudi tujo
literaturo oz. spletne strani. Od tuje literature smo uporabili predvsem knjige U svijetu
cvijeća i pčela (Umeljić, 2004), Directory of important world honey sources (Crane in sod.,
1984) in Naše medonosno bilje (Šimić, 1980). Poleg domače in tuje literature ter ostalih
podatkov smo se zanesli na lastna opazovanja in izkušnje. Spremljali smo vso čebelarsko
sezono v času cvetenja medovitih invazivnih rastlin od spomladi do jeseni 2019 ter njihovo
invazivnost v naravi. Začeli smo spomladi s prvim cvetenjem ameriškega javorja (Acer
negundo), končali pa jeseni v času cvetenja japonskega dresnika (Fallopia japonica). Vsako
od 12 medovitih invazivnih rastlin smo tudi fotografirali v najlepšem cvetenju.
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REZULTATI

4.1

ROBINIJA (Robinia pseudoacacia L.)

4.1.1

7

Opis

Robinija spada v družino metuljnic (Fabaceae), katere dvospolni cvetovi so metuljaste
oblike. Cvetovi robinije so združeni v visečih grozdastih socvetjih. Dolgi so 10–25 cm, so
beli in zelo dišečega vonja, ki privablja čebele. Na začetku so socvetja pokončna, kasneje pa
se povesijo. Robinija cveti sredi maja in junija hkrati z olistanjem (Brus, 2008). Čašni listi
so svetlo zeleni, lahko obarvani z rdečo barvo, rahlo dlakavi in zvonasti. Venčni listi so
kremasti, beli, sestavljeni iz petih venčnih listov, na sredini je rumena plev. Cvet ima deset
prašnikov, od tega je devet povezanih v cev, en pa je ločen in jim daje puhast videz. Cvetovi
vsebujejo približno 40 mg vitamina C (Godet, 2000).
Posamezen cvet robinije vsebuje 0,6–1,2 mg sladkorja v nektarju (slika 1). Za en kilogram
medu morajo čebele obiskati 5000 cvetov robinije (Justinek in sod., 2015).

Slika 1: Čebela na robiniji (Foto: Jure Andrejka).
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4.1.2

8

Ekološke razmere

Robinija najbolje uspeva na rahlih, globokih in rodovitnih peščenih tleh, kjer lahko v polni
meri razvije svoj koreninski sistem. Uspeva tudi v slanih tleh, ne mara kamnitih terenov in
rastišč z zastajajočo vodo, dolgotrajne suše ne prenaša dobro. Je svetloljubna vrsta, slabo
prenaša zasenčenost, najraje pa raste v čistih sestojih. Občutljiva je na veter, sneg in nizke
temperature ter dobro prenaša onesnažen zrak (Brus, 2008).
Robinija je zelo zahtevna pionirska drevesna vrsta, ki raste v različnih edafskih in podnebnih
razmerah. Sposobna je proizvesti veliko število koreninskih poganjkov iz korenin in panjev,
zato ima sposobnost klonske rasti. Poganjki enega drevesa pokrijejo površino do 100 m 2.
Pogosto se pojavlja na prizadetih območjih, kot so opuščena polja, degradirani gozdovi in
obcestni gozdovi. Na koreninah ima dušične bakterije iz rodu Rhizobium, ki so sposobne
vezati dušik iz zraka. Ta postopek ustvarja dušik, ki je na voljo drugim rastlinam. Robinija
izboljšuje kakovost tal z mineralizacijo listov. Vsako leto lahko fiksira med 23 in 300 kg
dušika na hektar. Robiniji ustrezajo zasoljena tla s pH med 4,6 in 8,2 (Sitzia in sod., 2016).
4.1.3

Splošna razširjenost

Robinija je severnoameriška drevesna vrsta in njen naravni areal obsega dva dela. Prvi, večji
je v Apalačih med Pensilvanijo, Ohiom, Alabamo in severno Georgio. Drugi, manjši del je
v južnem Misuriju, Arkansasu in Oklahomi. Od tam so jo umetno razširili tudi v druge
države Severne Amerike. Leta 1600 jo je francoski botanik J. Robin prinesel v Evropo (Brus,
2008).
4.1.4

Razširjenost v Sloveniji

Robinija v Sloveniji ni avtohtona vrsta, ampak je najpogostejša tujerodna drevesna vrsta.
Raste skoraj po vsej Sloveniji do višine 600 m nad morjem, največ jo je v sredozemskem in
panonskem svetu, redkokdaj pa jo najdemo v toplih predelih dinarskega sveta (Brus, 2008).
Sedanja lesna zaloga robinije doseže okoli 0,6 % celotne lesne zaloge gozdov v Sloveniji.
Največji delež lesne zaloge ima na gozdnogospodarskem območju (GGO) Murska Sobota
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(6,73 %), GGO Sežana (2,19 %) in GGO Krško (2,68 %), od tega pa predstavlja dober 1 %
lesne zaloge gozdov GGO Brežice (1,09 %) in GGO Tolmin (1,05 %). Glede na različne
napovedi podnebnih sprememb se bo v prihodnosti povečal delež lesne zaloge robinije
predvsem na zahodnem in severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slovenije, po napovedih
povečanega deleža te vrste tudi v nižinah in gričevnatem delu osrednje Slovenije. Ob
uresničitvi katere od treh napovedi (srednje, optimistične, pesimistične) bi se areal robinije
v Sloveniji lahko do konca stoletja povečal. Delež skupne lesne zaloge robinije bi zrastel za
97 % do 137 %, kar pomeni, da se bo delež lesne zaloge v prihodnosti vsaj podvojil (Kutnar
in Kobler, 2013) (slika 2).

Slika 2: Razširjenost robinije v Sloveniji (Pisek, 2010).

4.1.5

Invazivnost v Sloveniji

Z robinijo so na Krasu pogozdovali že v 19. stoletju, intenzivno pa so z njo pogozdovali že
pred drugo svetovno vojno med letoma 1934 in 1938. Zasadili so 3.256.000 sadik gozdnega
drevja, od tega je 911.000 sadik prispevala banovinska gozdna drevesnica v Murski Soboti.
Med temi sadikami je bilo 22 % sadik robinije, 13 % sadik ameriškega jesena in 0,5 % sadik
črnega oreha (Potočnik, 1939).
Po drugi svetovni vojni je M. Wraber (1951 a) ugotovil, da se je robinija v ravninskem in
gričevnatem svetu Podravja in Prekmurja močno razširila in predstavlja velik
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gozdnogojitveni problem prekmurskega gozdarstva. Robinija ne sodi v naše gozdne družbe,
ker s svojo prisotnostjo razdiralno deluje na naravno sestavo fitocenoze ter moti njeno
življenjsko harmonijo in ruši njeno biološko ravnotežje. Ta status je pripisal robiniji za
območje Prekmurja in ostala območja Slovenije. Ocenil je, da je robinija zelo nevarna,
agresivna in da izpodriva ter uničuje domače rastje. Robinija se razmnožuje spolno s semeni,
največkrat pa vegetativno. Po njegovih ugotovitvah robinije ne moremo zatreti s sečnjo in
požiganjem, saj lahko iz panja ali korenin naredi šop poganjkov in že v enem letu doseže
višino od 5 do 6 metrov (Kutnar in Kobler, 2013).
Naše raziskave kažejo, da ima robinija sposobnost hitrega širjenja na bukovih rastiščih
razmeroma omejeno. Raziskavo so izvedli na analiziranih površin na obeh lokacijah in sicer
na Rožniku in v Sevnici. Delež semenskih sadik v Rožniku je bilo 12 %, v Sevnici pa 26 %.
Na obeh lokacijah je delež robinije v številu mladja na analiziranih površin v povprečju ni
presegel 10 %, kar 75 % vseh osebkov robinije pa je bilo vegetativnega izvora, kar nakazuje,
da je hitrost širjenja robinije v sklenjene gozdove močno odvisna od prisotnosti odraslih
dreves, lociranih pretežno na robovih analiziranih sestojev. Invazivni potencial robinije se
povečuje po ujmah, ko se izboljšajo svetlobne razmere, kar bo v prihodnje povečevalo
fragmentacijo gozdnega prostora in izboljšalo razmere za razvoj invazivnih vrst
(Roženbergar in sod., 2016).
4.1.6

Donos medu in razmere za medenje

Robinija je poglavitna gospodarska čebelja paša pri nas, saj predstavlja kar tretjino surovine
za pridelavo medu v Sloveniji (Justinek in sod., 2015). Za dobro medenje je pomembno
vreme in temperature v zgodnjem pomladnem času. Velika nevarnost je, da v tem času pride
do pozebe, ker lahko povzroči poškodbe brstov. Medenje se začne pri temperaturi 16 ºC,
najugodnejša je temperatura 26–30 ºC z dovolj visoko zračno vlago (Brus, 2008). Cveti od
10 do 12 dni (Obranovič, 2018). Čebele lahko v najboljših razmerah naberejo do 20 kg,
izjemoma tudi do 40 kg medu na panj na leto. V teh razmerah lahko naberejo 7 kg na dan
(Brus, 2008). Crane in sodelavci (1984) poročajo letni donos za robinijo iz nekdanje
Jugoslavije in s Češke celo do 80 kg na panj. V Romuniji je potencialni donos na hektar celo
do 1600 kg na leto. Včasih se zgodi, da čebele pri robiniji nabirajo tudi mano, ki jo

Andrejka Jure. Uporabnost invazivnih rastlin v čebelarstvu.
11
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2020

proizvajajo listna uš Aphis medicaginis Koch, 1854;

kapar Parthenoleacanium corni

(Bouché 1844) in tudi pri nas medeči škržat (Metcalfa pruinosa (Say, 1830)). Tega
dodatnega donosa iz mane je lahko do 12 kg na panj na leto (Brus, 2008).
Robinijev med je precej svojevrsten, zelo svetle barve, skoraj brezbarven, ima nežen vonj in
šibko aromo. V okusu je mogoče zaznati sladkost, ki je srednje do močno intenzivna. Je eden
izmed tistih, ki ima najnižjo električno prevodnost v Sloveniji, tudi njegova vrednost pH je
najnižja. Akacijev med je tekoč in zelo redko kristalizira. Ima značilen vonj po akacijevem
cvetju in cvetju sadnih rastlin. Pomaga pri nespečnosti, pomirja in odpravlja posledice
nakopičenega stresa (Golob in sod., 2008).
Na Madžarskem je z robinijo zasajenih kar 18 % gozdnih površin in jih še povečujejo.
Razvili so sorto 'Rózsaszín', ki je odporna proti poznopomladanski pozebi, saj cveti en teden
kasneje od navadne robinije. Les robinije uporabljajo za primarno lesno pridelavo. Pri njih
je robinija tudi najpomembnejša medovita drevesna vrsta, saj na njej pridelajo največje
količine medu. Izračunali so, da čebele med rastno dobo na 1 ha robinijevega gozda do
poseka 30 let pridelajo toliko medu, da z njegovo vrednostjo lahko poplačajo vse stroške, ki
nastanejo pri zasaditvi novega nasada (Keresztesi, 1988).
Za nas čebelarje je zanimiva tudi raziskava madžarskih strokovnjakov o številu cvetov na 1
ha robinije v štirih različnih starostnih obdobjih te rastline (Preglednica 1).
Preglednica 1: Število cvetov na 1 ha robinije (Keresztesi, 1998):

starost sestoja robinije

št. cvetov/ha

6-10

39.200.000

11-20

76.000.000

21-30

67.600.000

31+

39.200.000
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Isti avtor navaja tudi podatke o donosu medu na hektar glede na starost sestoja (Preglednica
2).
Preglednica 2: Letni donos medu na hektar glede na starost sestoja (Keresztesi, 1988):

starost sestoja robinije

donos kg/ha

6

371

10

402

15

418

20

407

25

369

30

305

35

214

Iz obeh razpredelnic je razvidno, da je največji donos medu iz mladih, okoli 15 let starih
sestojev robinije, po tem obdobju pa začne padati tako število cvetov kakor tudi donos medu
na hektar površine.
4.1.7

Lastne izkušnje

Glede na napovedi klimatskih sprememb v prihodnosti bo proizvodnja robinijevega medu v
Sloveniji verjetno naraščala, saj se bo delež robinijevih gozdov pri nas verjetno povečal. V
Sloveniji bi dnevni donosi medu robinije lahko dosegli 5 kg/panj na dan, lahko tudi do 7
kg/panj na dan. Največ čebelje paše robinije bi lahko pričakovali v Prekmurju in na
Primorskem, od drugod pa tudi v Beli krajini.
4.2
4.2.1

TRNATA GLEDIČEVKA (Gleditsia triacanthos L.)
Opis

Trnato gledičevko uvrščamo v družino metuljnic (Fabaceae). Je poligamna in žužkocvetna
vrsta, ki cveti maja in junija hkrati z olistanjem. Cvetovi so združeni v dolgih obstranskih
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grozdih, dolgi 5–7 cm, zeleni, 5-števni, čašni in venčni listi so si zelo podobni. Enospolni in
dvospolni cvetovi so drobni, cvet vsebuje 6–10 prašnikov in eno plodnico (Brus, 2008).
Moški cvetovi se združujejo v obstranske grozde, ki so dolgi 5–7 cm, ženski cvetovi pa so
posamični ali v cvetočih grozdih, dolgih 7–10 cm. Cvetovi trnate gledičevke so dišeči in
bogat vir nektarja (Orwa in sod., 2009) (slika 3).

Slika 3: Čebela na trnati gledičevki (Foto: Jure Andrejka)

4.2.2

Ekološke razmere

Trnata gledičevka je razmeroma skromna vrsta in uspeva na svežih, globokih, dobro
odcednih tleh, dobro uspeva tudi na nekoliko slabših rastiščih in velikokrat tudi na sušnejših
peščenih tleh. Je svetloljubna vrsta, zato jo sadimo na sončna in topla mesta. Po navadi je
tudi prezimno trdna, le mlade rastline so občutljive na mraz. Slabo prenaša veter in sneg, ker
se njene veje rade lomijo. Dobro prenaša celo sol in onesnažen zrak (Brus, 2008).
Pridelane sadike začnejo tvoriti stroke po treh letih in v osmih letih že proizvajajo suho težo
stroka 20–75 kg/drevo. Gledičevka v primerjavi z mnogimi drugimi stročnicami, ki so znane
po fiksiranju dušika, ne razvija dušičnih bakterij. Ima zelo globoke korenine in dobro
preprečuje erozijo tal (Orwa in sod., 2009).
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4.2.3

Splošna razširjenost

Trnata gledičevka izhaja iz Severne Amerike in je naravno razširjena v vzhodnem delu te
celine. Raste od New Yorka do Južne Dakote, na jugu do Floride, Louisiane in Teksasa. To
drevo lahko doseže največ do 750 m nadmorske višine na ravnicah ob spodnjem toku
Misisipija. V Evropo so jo prinesli okrog leta 1690, danes pa jo kot okrasno drevo sadijo v
večjem delu Evrope, ponekod v srednji in južni Evropi raste celo podivjano (Brus, 2008).
4.2.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji ni samonikla, vendar je kot okrasno drevo zelo pogosto zasajena po vsej državi
v parkih, drevoredih, na zelenicah in drugih zelenih mestnih površinah. Drugače je cenjena
vrsta, saj so jo v Sloveniji v zadnjih desetletjih v urbanem okolju precej pogosto sadili. V
Ljubljani je s trnato gledičevko na primer zasajen velik del tržnice, zelo veliko jo je na
Hranilniški in Einspielerjevi ulici, na obrežjih Ljubljanice, v Tivoliju in drugod (Brus, 2008).
4.2.5

Invazivnost v Sloveniji

Trnate gledičevke so pri nas najpogosteje zasajene po vsej Sloveniji v parkih, drevoredih, na
zelenicah in v drugih zelenih mestnih površin, zunaj tega okolja pa redkeje. Okrasne
drevesnice, ki ponujajo sadike različnih sort gledičevke, lahko rastline vzgojijo same in to
večinoma s spomladansko setvijo semena na prostem. Mogoče, vendar zahtevnejše je
razmnoževanje z brstičnimi cepiči ali potaknjenci. Pri sajenju gledičevke pri nas je treba
opozoriti, da je vrsta zelo prilagodljiva in agresivna, večkrat jo navajajo tudi kot invazivno.
V nekaterih delih južne Evrope, v Argentini in Avstraliji pa celo poročajo, da lahko izrine
vso avtohtono vegetacijo (Brus, 2008). Trnata gledičevka velja v Avstraliji za invazivno
vrsto, ki lahko izstopa in nadomesti domačo vegetacijo. Navajajo tudi, da uničuje pašnike z
zadušitvijo zaželenih vrst trave in oblikuje gosto goščavo, ki uniči dostop do vodnih poti in
zmanjšuje pretok vode. Ustvarja gosto monokulturo, ki zagotavlja zatočišče škodljivcev.
Njeni ostri trni lahko povzročijo hude poškodbe in okužbe ljudi in živine tudi po tem, ko je
rastlina že odmrla (Australian Governement, 2018).
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4.2.6

Donos medu in razmere za medenje

Trnata gledičevka je marsikje v svetu zelo pomembna medovita rastlina. To velja na primer
v Pakistanu, v nekaterih državah nekdanje Sovjetske zveze in nekaj manj tudi v ZDA. Tam
proizvede trnata gledičevka 0,154 mg nektarja na en sam cvet na dan s koncentracijo
sladkorja 45,5 %. Potencialni letni donos je 250 kg na hektar. Čebele nabirajo na njej tudi
cvetni prah, čeprav podatkov o tem ni veliko. Kot vir cvetnega prahu ta vrsta ni med
pomembnejšimi, omenjajo jo na primer v Južnoafriški republiki in Pakistanu. Podatki o
donosih nektarja in njegovem pomenu v čebelarstvu se razlikujejo, odvisno od območja ji
nekateri avtorji pripisujejo večji pomen, drugi pa manjši (Brus, 2008). Šimić (1980) navaja,
da medi zelo dobro in da jo čebele pogosto obiskujejo. Crane in sod. (1984) pa omenjajo, da
izločanje nektarja traja premalo časa za doseganje večjih donosov. Gozd v velikosti 1 ha bi
dal ob ugodni klimi lahko donos po panju do 4 kg medičine na dan. Cveti od 10 do 14 dni
(Obranovič, 2018).
Lastnosti čistega medu gledičevke iz dovolj čistih sestojev te vrste za zdaj še niso znane in
raziskane (Brus, 2008).

4.2.7

Lastne izkušnje

Trnata gledičevka v Sloveniji za zdaj še ne uspeva v gozdovih in kljub njenemu invazivnemu
potencialu njene večje razširjenosti v naravnem okolju v bližnji prihodnosti še ni pričakovati.
Srečamo pa jo lahko predvsem v parkih in po ulicah tako v Ljubljani in okolici kot tudi v
drugih delih Slovenije. V prihodnosti in ob pričakovanih podnebnih spremembah bi ta vrsta
lahko predstavljala dobrodošlo dodatno pašo v urbanih območjih v obdobju, ko tam ni drugih
cvetočih rastlin. Ugotovili smo, da bi bila ta paša koristna predvsem čebelarjem, ki imajo
čebele v urbanih okoljih. To postaja v mestih, zlasti v Ljubljani, v zadnjih letih zelo
pomembna in priljubljena dopolnilna dejavnost številnih ljubiteljev t. i. urbanega ali
mestnega medu. Društvo Urbani čebelar iz Ljubljane si tako na primer intenzivno prizadeva
za povečanje števila urbanih čebelarjev in števila čebeljih družin v mestnem okolju ob
upoštevanju nosilne sposobnosti prostora za to dejavnost (Urbani čebelar, 2019).
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4.3
4.3.1

AMERIŠKA KATALPA (Catalpa bignonioides Walt.)
Opis

Ameriška katalpa ali cigarovec je enodomna in medovita drevesna vrsta ter je bogat vir
nektarja in cvetnega prahu. Spada v družino cigarovčevke (Bignoniaceae). Cveti razmeroma
pozno, in sicer od konca junija do konca julija, cvetenje pride precej po olistanju. Cvetovi
so združeni v pokončne, 15–25 cm dolge mnogocvetne late. Cvetovi so dvospolni, beli, dolgi
3–4 cm in široki 3–5 cm. Venec je cevast, dvoustnat, bel, znotraj ima dve rumeni progi in
več rdečih peg. Čaša je dvoustnata, zgornja ustna ima dve krpi, spodnja pa tri. V cvetovih je
po pet prašnikov, od tega sta dobra razvita samo dva (Brus, 2012) (slika 4).

Slika 4: Čebela na ameriški katalpi (Foto: Jure Andrejka)

4.3.2

Ekološke razmere

Ameriška katalpa uspeva na globokih, bogatih, zračnih, svežih in peščenih tleh. Je prezimno
trdna vrsta, odporna je na nizke zimske temperature in slabo prenaša sušo. Ustrezajo ji vroča
poletja, vendar le, če so tla dovolj vlažna. Dobro uspeva v zasenčeni legi, v urbanem okolju
in je polsvetloljubna vrsta (Brus, 2012). Najbolj ji ustrezajo rahlo kisla ali nevtralna tla,
katerih pH se giblje med 5,5 in 7,0. Razmnožuje se pogosto s semeni, manj pogosto pa s
potaknjenci. Odporna je na ekstremne vremenske razmere (Tomić, 2010).
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4.3.3

Splošna razširjenost

Ta vrsta je naravno razširjena na jugovzhodnem delu Severne Amerike na območju med
Florido, Georgio in Louisiano. V Evropi so jo sadili že leta 1726, v današnjem času pa jo
pogosto sadijo kot okrasno drevo (Brus, 2012).
4.3.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji ni avtohtona, vendar je ena najpogostejših sajenih okrasnih parkovnih dreves po
vsej Sloveniji. Klima v notranjosti Slovenije ji bolj ustreza kot v sredozemskem svetu, kjer
včasih trpi zaradi suše (Brus, 2012).
4.3.5

Invazivnost v Sloveniji

Resnejše invazivnosti v večjem obsegu v Sloveniji za zdaj še ni. Naključni osebki se včasih
lahko zasejejo tudi v naravnem okolju v bližini naselij, včasih jo lahko najdemo ob
železniških tirih, tudi ob gozdovih, rekah, potokih, pogosteje ob parkih in hišnih vrtovih.
Iz nekaterih delov ZDA poročajo, da ameriška katalpa velja za invazivno vrsto, saj izpodrine
nekatere avtohtone vegetacije (Reichard, 1994).
4.3.6

Donos medu in razmere za medenje

Čebele zelo rade obiskujejo njene cvetove, saj je bogat vir nektarja in cvetnega prahu. Zaradi
medonosnosti mešanega cvetličnega medu je ta rastlina za zdaj pomembna predvsem v
nekaterih delih Severne Amerike in na Kitajskem. V Sloveniji jo predvsem sadijo kot
okrasno drevo, ki daje čebeljim družinam v brezpašnem obdobju dodaten donos nektarja.
Katalpa cveti od dva do tri tedne (Bajc, 2015).
4.3.7

Lastne izkušnje

Zadnje čase pogosto opažamo ameriške katalpe na zapuščenih območjih in ob rekah, na
primer ob Savi. Ob železniških progah se samodejno zarašča in je zelo koristna paša v
obdobju, ko v naravi ni več avtohtonega cvetenja. Prilagodljiva je na ekstremne vremenske
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razmere, spomladi ima zelo pozno vegetacijo, kar zmanjšuje nevarnost spomladanske
pozebe, v poznem poletju pa daje čebelam velike količine nektarja.
4.4
4.4.1

PAVLOVNIJA (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.)
Opis

Pavlovnija spada v družino črnobinovke (Scrophulariaceae), je enodomna in medonosna
vrsta, ki cveti aprila in maja malo pred olistanjem. Cvetovi so temno vijolični, dvospolni,
žlezasti, dlakavi, močno dišeči in privabljajo čebele. Cvetovi so združeni v velikih latastih
socvetjih, dolgih 20–30 cm. Cvetovi so znotraj rumeno progasti, dolgi 5–6 cm, na vrhu pa
do 4,5 cm široki. Čaša je gosto dlakava, široko zvonasta in ima pet krp. Venec je cevast,
dvoustnat, zgornja ustna ima tri, spodnja pa dve krpi. Vsak cvet ima štiri prašnike in nadraslo
dvopredalasto plodnico (Brus, 2012) (slika 5).

Slika 5: Čebela na pavlovniji (Foto: Jure Andrejka).

4.4.2

Ekološke razmere

Pavlovnija uspeva na rodovitnih, svežih, globokih in zračnih aluvialnih tleh, ki vsebujejo
malo apnenca. Drugače je prezimno trdna, občutljiva je na nizke temperature, saj mlade
rastline pogosto pozebejo, včasih tudi do tal, v naslednji sezoni znova poženejo nove
poganjke. Cvetne brste, ki jih oblikujejo jeseni, lahko slana poškoduje. Primerna je za
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območja, kjer gojijo vinsko trto, je svetloljubna vrsta (Brus, 2012). Pavlovnija je znana kot
izrazita pionirska vrsta, ki za nasemenitev potrebuje gola rastišča (poplave, zemeljska dela,
požari …). Razmnožuje se s semeni, nove poganjke lahko širi tudi vegetativno iz korenin.
Poganjki lahko že v enem letu dosežejo do 5 m višine (Eler, 2018).
Je ena najhitreje rastočih dreves na svetu, saj v starosti med osmim in desetim letim lahko
doseže v višino od 15 do 20 m, premer pa do 60 cm. Prilagodljiva je na nizke temperature
do –20 °C, visoke temperature, ki jih še prenese, pa se gibljejo nekje med 31 in 42,7 °C.
Uspeva do 900 m nadmorske višine. Ima globok in širok koreninski sistem s polmerom do
12 m, s čimer drevo preprečuje erozijo tal in daje možnost njihove ozelenitve v degradiranih
območjih. Listi pavlovnije so zelo veliki, zato ima lahko sposobnost absorbiranja CO2. V
velikosti površine 1 ha lahko v enem letu absorbira 100 ton CO2 in proizvede 75 ton kisika.
Drevesa pavlovnije so odporne na sušo, njihove korenine prodirajo globoko v zemljo in
iščejo vodo bolj kot na površini tal (Danciu in sod., 2015).
4.4.3

Splošna razširjenost

Pavlovnija je naravno razširjena na Kitajskem in v Koreji, doma pa je iz jugovzhodne Azije.
Botanik Karl P. Thunberg je kot prvi Evropejec našel to rastlino na Japonskem ob koncu 18.
stoletja. Po letu 1830 so jo prinesli v Evropo s pomočjo nizozemske vzhodnoindijske družbe.
V toplejših delih Evrope je pogosta kot okrasno drevo. V Italiji, Švici in na območju
atlantskega dela ZDA raste podivjano (Brus, 2012).
4.4.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji ni avtohtona, drugače jo najdemo po parkih in vrtovih po vsej državi kot okrasno
drevo, pogostejša je v sredozemskem svetu, v toplejših predelih, primernih za gojenje vinske
trte. Pavlovnije lahko pri nas najdemo tudi v hladnejših krajih (Brus, 2012). Razširjenost
pavlovnije v različnih gozdnih združbah v notranjosti Slovenije se povečuje, predvsem na
posekah in v naravno nastalih vrzelih. V zadnjih letih so vse pogostejši tudi nasadi različnih
hibridov pavlovnije, zlasti sorte Shan Thong, največ v Beli krajini in Prekmurju. Podatkov
o donosih teh nasadov do sedaj še ni veliko, čeprav so v nekaterih med njimi že opazili tudi
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cvetenje, kar bi bil lahko potencial tudi za čebelarje (Slobodnik, 2019; Dakskobler in sod.,
2016).
4.4.5

Invazivnost v Sloveniji

V Sloveniji jo najdemo večinoma v parkih in nasadih, v nekaterih delih Slovenije tudi
sejance v bližini nasajenih dreves. V jugovzhodnem delu Evrope (Srbija, Hrvaška,
Romunija) in v srednji Evropi (Nemčija in Avstrija) so hibridne pavlovnije večkrat zasajene
v nasadih, kjer imajo možnost za uporabo surovine v lesni industriji. Študije, opravljene v
ZDA in Avstraliji, kažejo, da je navadna pavlovnija na določenih območjih celo invazivna
in agresivna, na primer na zapuščenih območjih in na odprtih, suhih zemljiščih (Eler, 2018).
Pavlovnija močno semeni, saj lahko vsako leto proizvede do 20 milijonov semen na rastlino.
Ker ta semena razpršuje veter, lahko daleč potujejo in pridejo v minimalno urejene habitate.
Ko se zadržijo na območju, lahko izpodrinejo domača drevesa (Williams, 1993).
V Sloveniji jo v zadnjih letih vse več opažajo na odprtih površinah, po gozdnih robovih,
trasah plinovodov in na vetrolomnih površinah v več delih Slovenije, največ na Primorskem,
ob reki Dravi, na Pohorju, Mariborskem otoku, Rožniku v Ljubljani in drugje (Javornik in
Dakskobler, 2012; Slobodnik 2019; Dakskobler in sod., 2016).
4.4.6

Donos medu in razmere za medenje

Pavlovnija je zelo medovito drevo, ki v optimalnih razmerah daje do 500 kg medu na hektar
na leto, čebelam pa ponuja tudi obnožine. Pavlovnija začne cveteti, ko je stara štiri leta
(Justinek in sod., 2015). Potencialni letni donos je lahko celo 700–1000 kg medu na hektar
in omogoča čebeljim družinam letni donos 10–15 kg na panj (Danciu in sod., 2015). Donos
nektarja pri pavlovniji naj bi bil lahko celo večji kot pri robiniji. Posamezen cvet pavlovnije
vsebuje 1,662–8,130 mg sladkorja v nektarju (Vachev in Kalmukov, 2005).
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Med pavlovnije je visoko kakovosten, bister, svetel, aromatičen, lahko ga primerjamo z
akacijevim medom. Pomaga pri zdravljenju bronhitisa in drugih bolezni dihal, za boljše
delovanje žolča, jeter in nasploh za prebavo (Danciu A in sod., 2015).
4.4.7

Lastne izkušnje

Opazili smo, da pavlovnija raste tudi pri nas v bližnjih gozdovih, parkih in v nekaterih delih
Slovenije, in sicer v nasadih na območju Prekmurja in Bele krajine. Pavlovnija cveti malo
pred robinijo in s tem bogati akacijevo pašo, saj je zelo bogat vir nektarja. Če se bo v
prihodnosti večalo število nasadov, bo to lahko pomenilo tudi povečanje proizvodnje medu
pavlovnije.
4.5
4.5.1

VISOKI PAJESEN (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
Opis

Visoki pajesen spada v družino jesenovčevk (Simaroubaceae). Je dvodomna, včasih
enodomna vrsta, ki jo oprašujejo čebele. Cveti od konca maja do sredine junija po olistanju.
Cvetovi so združeni v terminalnih socvetjih, dolgi 10–25 cm, so zelenkasto rumeni, drobni,
posamezni cvetovi pa so 7–8 mm široki in imajo po pet čašnih in pet drobnih belorumenih,
pri dnu zraslih venčnih listov. Dvospolni cvetovi imajo pet prašnikov, moški cvetovi pa
deset. Ženski in dvospolni cvetovi imajo 3–6 plodnih listov, ki so v spodnjem delu zrasli
(Brus, 2012).
Moška drevesa proizvajajo tri- do štirikrat več cvetov kot ženske, zaradi česar so moški
cvetovi bolj vidni. Poleg tega moške rastline med cvetenjem oddajajo neprijeten močan vonj,
s katerim privabljajo žuželke opraševalce. Pestič je sestavljen iz petih prostih plodnih listov,
od katerih vsak vsebuje eno samo semensko zasnovo (Hu, 1976) (slika 6).
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Slika 6: Čebela na visokem pajesenu (Foto: Jure Andrejka).

4.5.2

Ekološke razmere

Visoki pajesen najbolje uspeva na globokih, svežih, skromnih kamnitih in peščenih tleh.
Zahteva toplo podnebje, vendar je odporen na sušo in onesnaževanje zraka, najbolje raste na
območju gojenja vinske trte. Le mlade rastline so občutljive na hud mraz, starejše lahko
prenesejo temperaturo do –30 °C. Je svetloljubna vrsta, včasih tudi sencozdržna. Visoki
pajesen raste zelo hitro, redkokdaj doživi starost več kot 50 let (Brus, 2012).
Visoki pajesen spada med drevesne vrste, ki so najbolj odporne proti onesnaževanju,
vključno z žveplovim dioksidom, ki ga absorbira v listih. Odporen je proti cementnemu
prahu in dimu iz premogovega katrana ter se razmeroma dobro upira izpostavljenosti ozonu.
Poleg tega so v tkivih te rastline našli visoke koncentracije živega srebra. Uporaben je za
obnovo vegetacije območij, kjer je prišlo do drenaže s kislimi rudniki, prenaša nizek pH in
zelo nizko raven fosforja. Proizvaja alelopatsko kemikalijo, imenovano ailanton, ki zavira
rast drugih rastlin (Hoshovsky, 1988).
4.5.3

Splošna razširjenost

Visoki pajesen je samoraslo drevo, ki prihaja s Kitajske in moluških otokov. Leta 1751 ga
je francoski jezuit Pierre d' Incarville prvi prinesel v Evropo. Ob koncu 18. stoletja so ga
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prvič zanesli v Severno Ameriko. Je ena najbolj nevarnih in agresivnih invazivnih vrt na
območju Severne Amerike, ki močno ogroža avtohtono vegetacijo (Brus, 2012).
4.5.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji je zelo pogosta invazivna rastlina. Največ ga je na Primorskem, ob Soči, na
Krasu, redko na panonskem svetu in toplih predelih dinarskega sveta. Že ob koncu 19.
stoletja so ga uporabljali za pogozdovanje kamnitih goličav na Krasu. Visoki pajesen
največkrat raste ob gozdnih robovih, na nasipih in brežinah, ob cestah, tudi v bližini naselij,
redkeje pa po parkih kot okrasno drevo. V vzhodnem delu Slovenije je pajesen razširjen le
ob rekah, v zahodnem delu Slovenije pa na ravni gozdnogospodarskih območij Sežane in
Tolmina (Brus, 2012; Roženbergar in sod., 2016).
4.5.5

Invazivnost v Sloveniji

V Sloveniji so ga že ob koncu 19. stoletja na Krasu uporabljali za pogozdovanje kamnitih
goličav (Brus in Dakskobler, 2001). Tam so se sadike lepo prijele in zelo hitro rasle, a kmalu
se je izkazalo, da je veliki pajesen zelo invaziven in izpodriva avtohtone vrste. Eno odraslo
drevo visokega pajesena lahko na leto obrodi več kot 300.000 semen, ki zelo dobro kalijo
(Justinek in sod., 2015). Pri nas ga pogosto najdemo na Primorskem, Krasu, ob Posočju in v
Vipavski dolini. Razširjen je tudi v notranjosti Slovenije na širšem območju ob Savi, Savinji,
Dravi in v urbanih okoljih (Eler, 2018).
Na Primorskem najdemo sestoje visokega pajesena v bližini Vanganela in na Valeti nad
Portorožem, v okolici Strunjana in pri Gažonu. Na Krasu ga pogosto najdemo na goriškem
Krasu v okolici Kostanjevice, Lokvice, Opatjega Sela, v Brestovški dolini in ob železnici
Divača–Pivka. V Vipavski dolini raste v manjših skupinah ob cestah in potokih, ponekod
tudi na opuščenih kmetijskih površinah, na katerih se hitro širi, in sicer ga najdemo v Stari
Gori, v Goriških brdih in v dolini Idrije. Precej pajesena najdemo tudi v Zgornjem Posočju,
ki še danes raste pri Žagi, v Bovcu, Kalu - Koritnici in ob Soči, vmes pa se širi na opuščene
pašnike in na obcestne površine. V drugih delih Slovenije je pajesen redkejši, v osrednji
Sloveniji ga pogosto najdemo v Ljubljani, kjer se razrašča po zidovjih, v odtočnih kanalih,
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ob robovih hiš, strešnih žlebovih, med živimi mejami, na gradbiščih, ob poteh in po vrtovih
(Brus in Dakskobler, 2001; Dakskobler in sod., 2016).
4.5.6

Donos medu in razmere za medenje

Visoki pajesen je medovito drevo, bogat vir nektarja in cvetnega prahu, ki cveti junija in
dobro medi, saj čebele rade obiskujejo njegovo cvetje. V Italiji se pogosto pojavlja kot sortni
med, ki je aromatičen, kakovosten, odličnega okusa, lepe jantarjeve barve, pojavlja se kot
specialiteta na tekmovanjih in razstavah medu. Tam pogosto sadijo plantaže medovite
drevesne vrste zaradi hitre rasti in cenjenega lesa. Italijanski čebelarji opažajo, da dobiva
njihov lipov med, ki nastaja v istem času kot pajesenov, vsako leto več priokusa po pajesenu.
To je znak, da se rastlina vedno bolj širi po vsej Italiji (Justinek in sod., 2015). Pajesen cveti
od 10 do 14 dni, dva do tri tedne po robinijevi paši. Čebele obiskujejo dišeče cvetje v velikem
številu, predvsem v zgodnjem jutranjem in popoldanskem času, kar nakazuje, da je
proizvodnja nektarja nižja v najbolj vročih poldnevnih urah. Boljše razmere za medenje se
pojavijo v sušnih letih (Sajermann, 1996).
Med visokega pajesena je cenjen in kakovosten zaradi svoje arome, ki se enostavno
kombinira s sadnimi solatami in sladoledi. Odlično deluje proti kašlju in se uporablja za
sladkanje zeliščnih čajev (Flottum, 2009).
4.5.7

Lastne izkušnje

Visoki pajesen je pri nas invazivna vrsta, predvsem na kraškem in primorskem območju se
bo ta vrsta v prihodnosti širila. Čebelarji s teh področij bodo verjetno lahko pridobili nov
sortni med.
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4.6
4.6.1

EVODIJA (Tetradium daniellii (Benn.) T. G. Hartley)
Opis

Evodija uvrščamo v družino rutičevk (Rutaceae) in cveti od sredi julija do začetka avgusta.
Je zelo medovito drevo, cvetovi so beli, majhni, združeni v kobulastih grozdastih socvetjih
s premerom 10–15 cm. Cvet spominja na bezeg. Je dvodomna rastlina, zato ima ločene
moške in ženske cvetove. Evodija začne cveteti, ko je drevo staro približno 5–8 let (Bajc,
2005). Čebele izletavajo nanj tudi takrat, ko so cvetovi že odpadli z drevesa, zato Američani
tej vrsti pravijo kar čebelje drevo. Njihova semena v plodovih so črna in zelo majhna,
ostanejo tudi čez zimo in so dobra hrana za ptice. Teža tisoč suhih semen je 6 gramov
(Bozovičar, 2016) (slika 7).

Slika 7: Čebele na evodiji (Foto: Jure Andrejka).

4.6.2

Ekološke razmere

Uspeva na sončni, tudi polsenčni legi, najraje na peščenih in glinastih tleh s pH-vrednostjo
5,5–6,5, a dobro prenaša tudi ostale tipe tal. Potrebuje vsaj 6 ur sonca dnevno. Evodija je
odporna na sušo, onesnažen zrak in lahko prenese nizke temperature do –18 °C. Na mraz so
občutljive le mlade rastline do starosti treh let. V zgodnjih letih ima zelo hitro rast
(Bozovičar, 2016).
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4.6.3

Splošna razširjenost

Evodija v Sloveniji ni avtohtono drevo, saj izvira iz severne Kitajske in Koreje. To drevo je
poimenoval angleški botanik, kirurg William Freeman Daniell. Evodija je bila posajena leta
1905 v Ameriki kot okrasno drevo (Vincent, 2004).
4.6.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji ni avtohtona in jo le redko najdemo. Raste po parkih in okrog čebelnjakov,
kamor so jo zasadili čebelarji.
4.6.5

Invazivnost v Sloveniji

V Sloveniji se je o evodiji med čebelarji že veliko govorilo in čebelarji so sajenju tega
drevesa zelo naklonjeni. Vsaj pred nekaj leti v Sloveniji še ni bilo dokazov, da bi bila vrsta
invazivna.
Po podatkih in dolgoletnih izkušnjah iz Romunije poznavalci ne smatrajo evodije za
invazivno rastlino, vendar moramo biti pri njenem razširjanju previdni, ker nikoli ne vemo,
kdaj lahko postane kakšna tujerodna vrsta problematična (Justinek in sod., 2015).
Iz ZDA poročajo, da je evodija uvrščena na seznam invazivnih vrst, ker se spontano razrašča.
V plodu čebeljih dreves je veliko semen, ki se lahko razmnožujejo zelo daleč s pomočjo ptic
in vetra (Maryland Department of Agriculture, 2017).
4.6.6

Donos medu in razmere za medenje

Evodija cveti med julijsko in avgustovsko brezpašno dobo. Cvetovi evodije odlično medijo.
Čebelarji to drevo še posebej cenijo, zato ga sadijo ob čebelnjakih, s čimer čebelam
zagotovijo kakovostno hrano za pripravo na zimo. Cvetenje evodije traja en mesec
(Obranovič, 2018). Dnevni vnos evodije je več kot 3 kg medu na panj, skupni donos na
čebeljo družino pa je lahko več kot 30 kg medu na panj. Na 1 ha nasada evodije je lahko
prinos medu več kot 500 kg (Umeljić, 2004).
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Posamezni moški cvetovi cvetijo 18 dni, ženski pa 11 dni. Ženski cvetovi imajo višje
vsebnosti nektarja kot moški. V cvetovih evodije je bilo v jutranjih urah izmerjeno 0,95–
1,30 mg nektarja na cvet, v nekaterih delih Madžarske pa celo 1,20–1,57 mg nektarja.
Povprečna masa nektarja na cvet je okoli 0,5 mg, pri čemer je vsebnost sladkorja 37,12–
52,54 %. Cvetovi se odprejo ob 8. uri in takrat jih čebele začnejo obiskovati v velikem
številu. Starejše drevo evodije ima lahko 200.000 cvetov, ki čebelam nudijo nektar in cvetni
prah. Obisk čebel se opoldne zmanjša, vendar popoldan ponovno naraste vse do večera
(Túrmezei, 1967). Opazovanja v Šempasu kažejo, da se v času cvetenja šestih odraslih evodij
vsako poletje občutno poveča obseg zalege na stojišču 30 čebeljih družin. Pomembno je
dejstvo, da gre takrat za zalego, iz katere se izležejo dolgožive zimske čebele (Justinek in
sod., 2015).
Pri nas so čebelarji ČD Domžale ob balinišču na Količevem pri Domžalah posadili medovita
drevesa evodije pred 25 leti. Po 25 letih se jim je trud obilno povrnil, saj so drevesa evodije
hitro in dobro medila. Na cvetovih evodije se nahaja ogromno čebel, da imaš občutek, kot
da bi rojile. To pa je zelo dobrodošlo, ker evodija cveti v drugi polovici julija oz. v začetku
avgusta, ko v naravi ni avtohtonega cvetenja (Borko, 2011).
Med evodije je aromatičen, ima specifičen sadni okus, je prozorne ali belkaste barve, in ne
kristalizira (Umeljić, 2004).
4.6.7

Lastne izkušnje

Čebelarji cenijo evodijo, ker odlično medi in cveti šele po končani kostanjevi paši. Zanimivo
je, da so cvetovi zelo dišeči, bogat vir nektarja in cvetnega prahu, saj s tem privabljajo čebele,
čmrlje in ostale žuželke. Dobrodošla bi bila zasaditev evodije po mestnih parkih, da bi
razveseljevala sprehajalce s prijetnim vonjem in šumenjem čebel. V jesenskem času so
plodovi evodije podobni črnim jagodam, ki čez zimo pogosto ostanejo na drevesu in so
dobrodošla hrana za ptice. Ta drevesna vrsta je odporna na podnebne spremembe.
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4.7
4.7.1

AMERIŠKI JAVOR (Acer negundo L.)
Opis

Ameriški javor spada v družino javorovke (Aceraceae) in cveti konec marca in v začetku
aprila pred olistanjem. Je dvodomna in vetrocvetna vrsta. Ženski cvet ima dlakavo podnico
in dvodelno brazdo. Moški cvet ima 4–6 prašnikov z rdečimi prašnicami, ki visi do 3 cm na
dolgem rumenem peclju. Cvetovi so združeni v visečih grozdastih socvetjih, dolgih 10–20
cm, rumeno zeleni, dolgi približno 5 mm, enospolni in brez venca (Brus, 2012) (slika 8).

Slika 8: Čebela na ameriškem javorju (Foto: Jure Andrejka).

4.7.2

Ekološke razmere

Uspeva na peščenih, vlažnih, dobro prepustnih aluvialnih tleh in raste tudi na drugih vrstah
tal. Odporen je na sušo, nizke temperature, vlago, dolgotrajne poplave in slana tla. Dobro
prenaša urbano okolje, je svetloljubna vrsta, zato ga sadimo na svetla in odprta mesta. To
vrsto rado poškodujejo izpušni plini, vendar se ob hudih poškodbah hitro obraste. Ekološke
značilnosti ameriškega javora so odvisne od njegove provenience, saj je njegov areal zelo
velik. Doseže starost do 60 let (Brus, 2012).
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Raste na kislih do alkalnih tleh, pH je od 6,5 do 7,5. Na drevesu zrastejo prvi plodovi, ko je
staro samo pet let. V enem kilogramu je lahko približno 30.000 semen, ki jih razpršuje veter
in kalijo na najrazličnejših tleh. Semena raznašajo tudi ptice in veverice. Rastlina lahko
požene iz korenin ali panja po mehanski poškodbi, ima zelo globok koreninski sistem in
dobro prenaša sušna obdobja (Gudžinskas, 1998).
4.7.3

Splošna razširjenost

Ameriški javor je severnoameriška drevesna vrsta. Njegov naravni areal je zelo razširjen, in
sicer sega do vzhodnih predelov polovice ZDA, na severovzhodu sega do Velikih jezer, na
severozahodu do Alberte v Kanadi, na jugovzhodu do Floride, na jugozahodu do Teksasa.
Na zahodu sta še dva ločena dela areala v Kaliforniji in Arizoni. V Evropo so ga prinesli leta
1688. Gre za pogosto sajeno okrasno drevo, včasih raste tudi podivjano ob bregovih rek ob
spodnjem toku (Brus, 2012).
4.7.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji je zelo pogosto sajeno drevo v mestih, parkih, drevoredih in na vrtovih po vsej
državi. Pri nas ni avtohtono, pogosto ga najdemo predvsem ob rekah, kot so Sava, Drava,
Mura, Vipava, Krka, kjer raste podivjano (Brus, 2012). Uspeva v nižinah po vsej državi
razen dinarskega fitogeografskega območja. Ameriški javor je zelo pogost v vseh sestojnih
plasteh in ponekod že gradi v gozdni družbi belovrbovja, deloma tudi sivojelševja, vezovja
z ozkolistnim jesenom in dobovja z belim gabrom ob Soči, Vipavi, Dravi in Muri (Bačič in
sod., 2009; Dakskobler in sod., 2016).
4.7.5

Invazivnost v Sloveniji

Ameriški javor je pionirska vrsta, ki v svoji domovini pogosto zarašča opuščena kmetijska
zemljišča. Pri nas je pred leti še uvrščen med potencialno agresivne agriofite, saj se ob
obrečnih rastiščih in na opuščenih površinah tako hitro razširja, da včasih postane nadležen
plevel (Brus, 2012). V zadnjih letih je ameriški javor redno uvrščen na seznam invazivnih
tujerodnih drevesnih vrst.
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4.7.6

Donos medu in razmere za medenje

Cvetovi tega drevesa, tako kot tudi druge vrste rodu Acer, so med cvetenjem odporni na
nizke temperature. Ta drevesa so pogosta v gozdovih in na primestnih območjih, zaradi česar
so glavni vir hrane za čebele v tem zgodnjem spomladanskem času. Cvetni prah ameriškega
javorja je bogat, nektarja pa ima ameriški javor razmeroma malo. Med iz javorja je zelo
sladek s pridihom vonja javorjevega sirupa. Je svetle barve in zelo hitro kristalizira. Čisti
javorjev med je zaradi redkosti cvetenja redek. Večina čebelje družine ni dovolj močna, da
bi shranjevala presežni med z ameriških javorjev, poleg tega se vreme spomladi zelo
razlikuje. Nektar se običajno ne pretvori v med, ko je temperatura blizu zmrzali in je dež
pogost. Z nektarjem čebele najpogosteje hranijo svoje ličinke, saj se družine v tem
spomladanskem času hitro razvijajo (Wilson, 2015).
4.7.7

Lastne izkušnje

Ameriški javor pogosto najdemo ob rekah, drevoredih, parkih in na hišnih vrtovih. V
prihodnosti bo verjetno marsikje ob rekah nadomestil vrbo. Opazili smo, da se hitro
pomlajuje in intenzivno raste ob Savi. V spomladanskem času so njegovi cvetovi odporni
proti mrazu. Vsebuje veliko cvetnega prahu, kar je odlično za spomladanski razvoj čebel.
Cvetni prah ameriškega javorja je svetlozelene oz. olivne barve, kar ga loči od vrbovega, ki
ima močno rumeno barvo. Letos smo ob Savi jeseni opazili, kako se s plodovi ameriškega
javorja hranijo ptice in veverice.
4.8
4.8.1

NAVADNA AMORFA (Amorpha fruticosa L.)
Opis

Amorfa spada v družino metuljnic (Fabaceae). Je enodomna, zelo medovita grmovnica, ki
jo oprašujejo čebele, cveti pa junija in julija. Cvetovi so združeni na koncu poganjkov, so
15–20 cm dolgi, močno dišeči po vanilji, so modrikaste do rdečkaste barve in imajo zelo
ozke dvojne grozde. Cvetovi amorfe so dvospolni in imajo razvito samo jadro, medtem ko
sta krili in ladjica zakrneli. Cvet ima deset prašnikov, od tega je devet zraslih, eden pa je
prost. Prašniki so živo rumeni in vsebujejo veliko cvetnega prahu (Brus, 2008) (slika 9).
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Slika 9: Čebela na amorfi (Foto: Jure Andrejka).

4.8.2

Ekološke razmere

Amorfa uspeva na vlažnih, globokih, svežih, bogatih peščenih ali glinastih tleh, občasno tudi
na poplavnih ali obrečnih sušnih rastiščih, sončnih mestih, vendar tudi na senčenih. Odporna
je na nizke temperature in sušo. Dobro prenaša veter, saj ima dobro razvite korenine. Amorfa
ima sposobnost hitrega razširjenja, zato je zelo prilagodljiva vrsta. Tla obogati z dušikom.
Na površini rastline so žleze, ki oddajajo t. i. amorfo. To deluje kot naravni kontaktni in
želodčni insekticid, zato jo žuželke zelo redko napadejo. Vsebuje manjšo količino barvila
indigo (Brus, 2008).
4.8.3

Splošna razširjenost

Naravno je razširjena v večjem delu Severne Amerike in je najpogostejša vrsta amorfe. V
Srednji in Južni Ameriki je že marsikje udomačena, ponekod celo podivjana vrsta. Pojavlja
se predvsem na vlažnih nižinskih rastiščih, kjer je izjemno trdoživa in ponekod invazivna,
zato jo je težko izkoreniniti. Močno se razrašča na primer ob Savi, Dravi, Donavi ter v
Vojvodini. Amorfa tvori goste sestoje v podrasti hrastovih gozdov, kar preprečuje naravno
pomlajevanje gozdov (Brus, 2008).
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4.8.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji jo včasih zasadimo kot okrasni grm, v nekaterih delih, na primer na območju
Vipavske doline, raste celo podivjano. Ponekod je razširjena raztreseno po vseh nižinskih
delih Slovenije (Brus, 2008).
4.8.5

Invazivnost v Sloveniji

V nekaterih delih Slovenije se že kaže invazivnost amorfe, ki se širi naprej. Najdemo jo že
v ravninskem delu vzhodne Slovenije in na območju nižinskega mokrišča na Notranjskem,
kjer se podivjano zarašča. Pri sajenju moramo biti previdni, da ne zaide v gozd, saj ko se
enkrat zaraste, je tam za vedno (Bačič in sod., 2012). Navadno amorfo pogosto najdemo v
okolici Ljubljane, v Prekmurju in Vipavski dolini (Bačič in sod., 2009). V sosednji Hrvaški
je amorfa prepoznana kot ena najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst, veliko težav
povzroča predvsem z oteževanjem naravne obnovo nižinskih hrastovih gozdov. Pri širjenju
te vrste večkrat aktivno sodelujejo čebelarji (Božič, 2016).
4.8.6

Donos medu in razmere za medenje

Na Hrvaškem je med amorfe zelo cenjen in ga čebelarji uspešno tržijo. Cenjen je zaradi lepe
temno rdečkaste barve (Sabo in sod., 2008). Leta 2003 je v Semiču na mednarodnem
ocenjevanju medu sodeloval hrvaški čebelar z vzorcem amorfinega medu. Amorfa cveti
pozno, kar daje čebelam pašo takrat, ko je v naravi ni več v izobilju (Brus, 2008). Do
bogatega cvetenja pride pri amorfi bolj redko, povprečno le na vsakih deset let. Čebele zelo
rade nabirajo cvetni prah, tudi nektar. Ob boljšem cvetenju, kot na primer na Hrvaškem leta
1977, pa je donos lahko tudi 20–30 kg na panj. Leta 1978 pa so celo poročali, da je bil ob
ugodnem cvetenju dnevni donos 7 kg na panj (Šimić, 1980). V enem cvetu amorfe je lahko
do 300 cvetov. Cveti 20–25 dni. Na 1 ha lahko čebele naberejo do 300 kg medu. Amorfin
nektar vsebuje 53 % sladkorja (Umeljić, 2004).
Amorfin med je kakovosten, cenjen, temno rdečkaste barve, pomaga pri slabokrvnosti,
utrujenosti, moških težavah in vsebuje veliko železa (Umeljić, 2004).
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4.8.7

Lastne izkušnje

Opazili smo, da se amorfa počasi že širi ob reki Savi, manjših potokih, železniških tirih in
okrog čebelnjakov. Ker cveti po končani robinijevi paši, je dobrodošla za obogatitev čebelje
pašo. Grm amorfe zraste do višine 3 m, njen koreninski sistem pa preprečuje erozijo tal.
4.9
4.9.1

ŽLEZAVA NEDOTIKA (Impatiens glandulifera Royle)
Opis

Žlezava nedotika spada v družino nedotikovk (Balsaminaceae). Je medovita enoletnica, ki
cveti pozno poleti od julija do avgusta. Cvetovi so združeni v latasta socvetja, dolgi 2–4 cm,
so bočno somerni, škrlatnordeče, rožnate barve, ostrogo v zadnjem delu cveta tvori barvit
čašni list. Ima pet venčnih listov; dva stranska venčna lista sta zrasla v čeladasto tvorbo, trije
pa so prosti. Po navadi venčni listi niso zrasli, ampak se le tesno pokrivajo. Cvetovi so močno
dišeči in polni nektarja, zato privabljajo čebele (Frajman, 2003) (slika 10).

Slika 10: Čebela na žlezavi nedotiki (Foto: Jure Andrejka)

4.9.2

Ekološke razmere

Žlezava nedotika se pojavlja na različnih rastiščih, vendar najbolje uspeva na vlažnih in
hranilnih habitatih, zlasti ob jezerih, rekah, potokih. Občutljiva je na nizke temperature ter
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na pozne spomladanske in zgodnje jesenske zmrzali. Ni odporna na sušo, vendar lahko
preživi, če je ta kratka. Ima dobro generativno sposobnost in se pogosto razmnožuje s semeni
(Kurtoo, 1992).
4.9.3

Splošna razširjenost

Žlezava nedotika prvotno prihaja iz Indije in zahodne Himalaje. V Evropo so jo prvič prinesli
leta 1839, ko so njena semena prinesli v botanični vrt Kew pri Londonu, da bi jo gojili kot
okrasno oz. medonosno rastlino. Leta 1855 se je ta vrsta že naturalizirala ponekod v Angliji.
Na začetku 20. stoletju se je širila po vsej Evropi, največ v Nemčijo, Avstrijo in Švico, kjer
raste celo podivjano (Beger in Schmid, 1924).
4.9.4

Razširjenost v Sloveniji

Žlezava nedotika je bila v Sloveniji omenjena že leta 1935, ko je slovenski botanik Rajko
Justin nabral rastlino v okolico Šentvida v Ljubljani. Ta rastlina je bila sredi 20. stoletja
razširjena po vsej Sloveniji. Danes jo pogosto najdemo v severni Sloveniji, podatkov o
pojavljanju v južni Sloveniji pa je malo. Pri nas je udomačena v subpanonskem in
predalpskem ter na manjših predelih alpskega in preddinarskega fitogeografskega območja
nekje do 1000 m nadmorske višine (Frajman, 2003).
4.9.5

Invazivnost v Sloveniji

Žlezavo nedotiko pogosto najdemo v obcestnih jarkih, v močvirnih gozdovih, na zasenčenih
mestih ob robu travnika, na poplavnih območjih in ob rekah, kot so Drava, Soča, Mura, Sava
in Kolpa. Ker žlezava nedotika tvori goste strnjene sestoje, ki onemogočajo rast drugim
rastlinam, izpodrine avtohtono obrežno vegetacijo rek in potokov (Kurent, 2013). Zaraščanje
avtohtonih vrst ponekod ob vodotokih zaradi žlezave nedotike ni več mogoče. Zarašča tudi
odtočne profile vodotokov. Žlezava nedotika se ob linijski strukturi pojavlja izjemno
pogosto in tvori bujne sestoje, ki lahko pa povzroča tudi težave sistemskemu operaterju, tako
z vidika vzdrževanja koridorja (Božič in sod., 2013; Dakskobler in sod., 2016).
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4.9.6

Donos medu in razmere za medenje

Žlezava nedotika je zelo medovita in dišeča rastlina, ki privablja čebele, saj predstavlja bogat
vir nektarja in cvetnega prahu. V Sloveniji je razširjena zlasti v Prekmurju ob ravnicah Mure.
Dobro uspeva na zapuščenih kmetijskih površinah, ki so jih nekoč obdelovali, danes pa jih
zaraščajo združbe nedotike. Potencialni donos je 40 kg medu na hektar. Nektar žlezave
nedotike vsebuje 52 % sladkorja. Na območju Prekmurja jo čebelarji zelo cenijo zlasti jeseni,
ko nadomesti 8–10 kg zimske krme (Božič in sod., 2013).
4.9.7

Lastne izkušnje

Opazili smo, da žlezava nedotika uspeva tudi ob Savi, kjer se zarašča. Čebele nabirajo bel
cvetni prah, zato so na hrbtnem delu oprsja med nabiranjem izrazito bele barve. V poznem
poletnem oz. jesenskem času, ko čebele krmimo s sladkorno raztopino, ugotavljamo, da iz
te rastline nosijo veliko medu za svojo zalogo za zimo. Dnevni donosi so lahko tudi 1 kg na
panj.
4.10

KANADSKA ZLATA ROZGA (Solidago canadensis L.) IN ORJAŠKA ZLATA
ROZGA (Solidago gigantea Ait.)

4.10.1

Opis

Kanadska zlata rozga in orjaška zlata rozga sta medoviti zelnati trajnici, spadata v družino
nebinovk (Asteraceae) in cvetita od juliju do septembra. Sta žužkocvetki, ki ju oprašujejo
čebele. Cvetovi kanadske in orjaške zlate rozge so zlato rumeni, v socvetjih so zbrani koški.
Pri kanadski zlati rozgi so v zgornjem in spodnjem delu poganjkov stebla in socvetja na
spodnji strani nekoliko dlakavi, pri orjaški rozgi pa so po vsej dolžini goli. Obe vrsti se
razlikujeta po dolžini jezičastih cvetov v koških. Orjaška zlata rozga ima daljše koške, dolge
3–4 mm, koščki kanadske zlate pa so dolgi 2–3 mm (Jogan, 2009) (slika 11, slika 12).
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Slika 11: Čebela na kanadski zlati rozgi (Foto: Jure Andrejka).

Slika 12: Čebele na orjaški zlati rozgi (Foto: Jure Andrejka).

4.10.2

Ekološke razmere

Obe sta zelo nezahtevni, saj uspevata na vseh rastišč ne glede na vlažnost prsti, teksturo tal,
količino dušika v tleh ali osvetljenost. V Ameriki uspeva orjaška zlata rozga na vlažnih,
dobrih in bogatih tleh, v Evropi pa na senčnih, sušnejših in s hranili revnejših območjih.
Kanadska zlata rozga uspeva ob opuščenih njivah in železniških progah. Obe vrsti imata
trpežne korenike, ki služijo vegetativnemu razmnoževanju in sta prezimni trajnici (Jogan,
2009).
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4.10.3

Splošna razširjenost

Obe vrsti izvirata iz Severne Amerike. Kanadska zlata rozga se je v Evropi v naravi pojavila
prvič na začetku 19. stoletja, ko so jo v Angliji začeli gojiti v botaničnih vrtovih. Vrtnarji, ki
so jo gojili v okrasne namene, so jo hitro sprejeli zaradi nezahtevnosti. V 18. stoletju so prvič
prinesli orjaško zlato rozgo v Evropo kot okrasno rastlino. Sto let kasneje pa se je začela
širiti z vrtov v naravo (Jogan, 2009).
4.10.4

Razširjenost v Sloveniji

V Sloveniji je kanadska zlata rozga prvič omenjena leta 1937 v okolici Ljubljane, orjaško
zlato rozgo pa so prvič našli že leta 1852 v Beli Cerkvi. Pri nas obe vrsti zlate rozge najdemo
pogosto ob železniških progah, cestah, gozdnih robovih in ob rekah, kot so Sava, Mura in
Drava (Rozman, 2016).
4.10.5

Invazivnost v Sloveniji

Kanadska in orjaška zlata rozga izredno hitro širita svoj areal in nekontrolirano zaraščata
velike površine. Ker obe vrsti zasedata ekološke niše avtohtonih vrst, jih izpodrivata,
spreminjata floro gozdnega roba in ekosisteme ter preraščata brežine in travnike.
Razmnožujeta se vegetativno s koreniko. Ti dve vrsti sta trajnici in vse bolj jasno je, da imata
negativne vplive na naravo (Božič in sod., 2013). Sestoji so gosti in trajni, v njih pa ne more
uspevati nobena druga avtohtona rastlinska vrsta. Vendar pa kanadska in orjaška zlata rozga
zaradi njihovih močnih invazivnih lastnosti lahko pričakujemo, da se bodo v prihodnje še
razširile pri nas (Rozman, 2016; Dakskobler in sod., 2016).
Na Poljskem so izvedli raziskavo in ugotovili, da v strnjenih sestojih zlate rozge izginejo
številne vrste mravelj. Posledično vpliva na nekatere vrste travniških metuljev, katerih
razvojni krog je vezan na določene vrste mravelj (Kajzer in sod., 2016).
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4.10.6

Donos medu in razmere za medenje

Orjaška in kanadska zlata rozga cvetita poleti od julija do avgusta. Čebelam nudita zelo
dobro jesensko pašo, ko v naravi ni cvetočih rastlin. Najboljše razmere za medenje kanadske
in orjaške zlate rozge so pri temperaturi 25–30 °C. Nektar in cvetni prah iz teh dveh vrst je
zelo koristen za prezimovanje čebeljih družin. Donos medu na panj je lahko tudi 11–16 kg.
Nektar zlate rozge ima 0,26–0,38 mg sladkorja (Fazekas, 1973). Obe vrsti sta pomembni
paši za ohranitev moči družin in za dober razvoj zimskih čebel. V dobrih razmerah lahko
čebelar tudi kaj iztoči (Bajc, 2015). Čebele lahko na 1 ha naberejo 200 kg medu (Umeljić,
2004).
Med iz zlate rozge je aromatičen, temno rumene ali zlate jantarjeve barve in kakovosten.
Ima zdravilne učinke, saj pomaga pri vnetju grla, pomaga pri celjenju ran, lajša mišične krče,
znižuje krvni tlak in ima diuretične lastnosti (Lovell, 1917).
4.10.7

Lastne izkušnje

Obe vrsti rozge sta pogosti na zapuščenih kmetijskih zemljiščih, ob rekah, železniških tirih
in cestah. Cvetita avgusta, ko v naravi ni več cvetočih avtohtonih rastlin. Čebele si s tem
nektarjem in cvetnim prahom pripravijo zimsko zalogo. V preteklosti je bila pri nas jeseni
pogosta ajdova paša, sedaj pa bosta zaradi klimatskih sprememb verjetno obe rozgi
nadomestili ajdovo pašo. Dnevni donosi so lahko več kot 1 kg medu na panj. Opazili smo,
da nekateri slovenski čebelarji na tržnicah že prodajajo cvetni prah zlate rozge.
4.11
4.11.1

JAPONSKI DRESNIK (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene)
Opis

Japonski dresnik je medovita zelnata trajnica, ki spada v družino dresnovk (Polygonaceae).
Cveti pozno poleti in zgodaj jeseni od avgusta do septembra. Cvetovi so združeni v
pokončnih latastih socvetjih, dolgih 6–15 cm. Cvetovi so ženski z zakrnelimi, vendar
opaznimi zasnovami prašnikov. Ima pet cvetnih listov (Jogan, 2006) (slika 13).
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Slika 13: Čebela na japonskem dresniku (Foto: Jure Andrejka).

4.11.2

Ekološke razmere

Najbolj uspeva na zmernih vlažnih rastiščih, najpogosteje ob rekah in potokih. Uspeva tudi
na različnih tipih tal, tako bazičnih kot tudi zakisanih tleh, najdemo pa ga tudi na slanih tleh.
Ustreza mu sončno mesto, tudi polsenca, srečamo pa ga lahko tudi na zasenčenih krajih, na
primer pod drevesnimi krošnjami. Dobro prenaša onesnažen zrak. Siromašna in zbita tla so
le izjema, kjer dresnik lahko životari (Jogan, 2006).
4.11.3

Splošna razširjenost

Naravno je razširjen na vzhodnem delu Azije, raste tudi na Japonskem, v Koreji, na Tajskem,
Kitajskem ter na otokih Sachalin in Ullung–do. Zanesen je bil tudi v Avstralijo in na Novo
Zelandijo, ki raste celo podivjano (Jogan, 2006). Japonski dresnik so v Evropo s Kitajske
prinesli na vrt Chiswick v Londonu leta 1825, vendar ne tiste vrste, ki se je razširila po vsej
Evropi. Japonski dresnik, ki se je invazivno razširil, so prinesli z Japonske na Nizozemsko
po letu 1840 (Bailey in Conolly, 2000). Kultivirati so ga začeli v vrtovih in parkih kot
okrasno rastlino ter sadili za utrjevanje brežin in preprečevanje rečne erozije, vmes pa tudi
kot krmno in medonosno rastlino (Jogan, 2006).
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4.11.4

Razširjenost v Sloveniji

Japonski dresnik je v Sloveniji prvi omenil August von Hayek, ki je pojav te rastline
zabeležil ob Savinji pri Celju leta 1908, leta 1938 pa se je pojavil v Ljubljani in ob
Bohinjskem jezeru. Danes ga pogosto najdemo ob rekah, potokih in obcestnih robovih
(Jogan, 2006). Pojavlja se v vseh fitogeografskih regijah v nižinah do 1000 m nadmorske
višine. Največ ga je v predalpski in subpanonski regiji, redkeje pa v submediteranski in
alpski fitogeografski regiji (Fišer, 2005).
4.11.5

Invazivnost v Sloveniji

Pri nas in po vsem svetu sodi japonski dresnik med sto najinvazivnejših vrst. Japonski
dresnik pogosto najdemo ob cestah in železniških tirih, kjer se je močno širil, pogost je tudi
ob Dravi, Savi, Muri, Savinji ter ob drugih manjših rekah in potokih. Dresnik tvori zelo goste
sestoje in izpodriva avtohtone vrste ter s tem popolnoma spreminja ekosistem. Ker
dresnikove korenike prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta, lahko uniči stavbe, nasipe,
ceste in jezove. Problem je, če kmetje trave ne kosijo sproti, zato jo lahko dresnik popolnoma
preraste (Jogan, 2006). Japonski dresnik uničuje vodnogospodarske objekte med rastjo,
spreminja življenjski prostor živali, njegov koreninski sistemi pa je kljub veliki razsežnosti
izjemno krhek. V bolj presvetljenih obvodnih gozdovih lahko dresnik tla tako agresivno
zaraste, da se nobeni drugi vrsti ne uspe vrasti na te površine (Papež, 2013; Dakskobler in
sod., 2016).
4.11.6

Donos medu in razmere za medenje

Japonski dresnik je zelo znana medovita invazivna trajnica, ki cveti avgusta in septembra in
je bogat vir nektarja in cvetnega prahu. Nekateri ameriški čebelarji ga cenijo zaradi izjemno
poznega cvetenja, ko v naravi ni drugih cvetočih rastlin. Severovzhodni ameriški čebelarji
ta med imenujejo bambusov med (Andros, 2007). Na večjih poplavnih območjih, kjer se
nahaja japonski dresnik, lahko čebele naberejo dovolj zase, nekaj pa tudi za čebelarja
(Zdešar, 2008).
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Dresnikov med je zelo podoben ajdovem medu, saj spada v družino Polygonaceae. Je temne
barve, kakovosten, bogat z antioksidanti in je odlično zdravilo proti vnetju grla (Andros,
2007).
4.11.7

Lastne izkušnje

Pogost je po vsej Sloveniji, in sicer ga najdemo ob rekah in potokih. Dresnik je zelo koristen
predvsem pri medenju v jesenskem času, ko v naravi ni več avtohtonega cvetenja. Bogat
nektar in cvetni prah japonskega dresnika pomagata čebelam, da si naberejo zimsko zalogo.
Opažamo, da se japonski dresnik zelo hitro širi in s tem ogroža avtohtone rastline. Dnevni
donos je lahko tudi 1–2 kg medu na panj. Čez nekaj let se lahko zgodi, da bi ob ugodnem
medenju pridelovali vrstni dresnikov med tudi v Sloveniji.
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4.12

POVZETEK PODATKOV O MEDENJU MEDOVITIH INVAZIVNIH VRST

Na podlagi literaturnega pregleda podatkov in lastnih izkušenj smo izdelali pregled časa
medenja in donosa za posamezne invazivne vrste rastlin ter smo za nekatere vrste medu
podali tudi njihove lastnosti (Preglednica 3).
Preglednica 3: Pregled časa medenja in donosa za posamezne invazivne vrste
rastlinska
vrsta

robinija
(Robinia
pseudoacacia)

čas
medenja

sredina
maja–

vrsta
donosa
(nektar,
mana,
cvetni
prah)
nektar,

donos
enega
cveta
mg/
sladkorja/
dan
0,6–1,2a

mana

donos
kg/

donos
kg/ha/leto

lastnosti medu

panj/
leto
20–40a
12

1600b

a

zelo svetle barve,
nežen vonj, šibka

junija

aroma, tekoč, redko
kristalizira, pomaga pri
nespečnostic

trnata

maj–junij

nektar,

gledičevka

cvetni

(Gleditsia

prah

0,154d

250d

triacanthos)
ameriška

konec

nektar,

katalpa

junija–

cvetni

(Catalpa

konec

prah

bignonioides)

julija

pavlovnija

april–maj

nektar,

1,662–

(Paulownia

cvetni

8,130e

tomentosa)

prah

10–15f

700–1000f

kakovosten, bister,
svetel, aromatičen,
pomaga pri zdravljenju
bronhitisa, bolezni
dihalf

visoki pajesen

konec

nektar,

kakovosten,

(Ailanthus

maja–

cvetni

aromatičen, jantarjeve

altissima)

sredina

prah

barve, odlično deluje
proti kašljug

junija
evodija

sredina

nektar,

0,95–1,30h

(Tetradium

julija–

cvetni

1,20–1,57h

daniellii)

začetek

prah

30i

500i

prozoren ali belkaste
barve, aromatičen,
ne kristalizirai

avgusta

»se nadaljuje«
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»nadaljevanje preglednice 3«
rastlinska
vrsta

ameriški javor
(Acer
negundo)

navadna
amorfa
(Amorpha
fruticosa)
žlezava
nedotika
(Impatiens
glandulifera)
kanadska
zlata rozga in
orjaška zlata
rozga
(Solidago
canadensis,
Solidago
gigantea)
japonski
dresnik
(Fallopia
japonica)

čas
medenja

konec
marca–
začetek
aprila

vrsta
donosa
(nektar,
mana,
cvetni
prah)
cvetni
prah

junij–julij

nektar,
cvetni
prah

julij–avgust

nektar,
cvetni
prah

julij–
september

nektar,
cvetni
prah

avgust–
september

nektar,
cvetni
prah

donos
enega
cveta
mg/
sladkorja/
dan

donos
kg/

donos
kg/ha/leto

lastnosti medu

panj/
leto

20–30k

300i

temno rdečkaste barve,
kakovosten, cenjen,
pomaga pri
slabokrvnosti,
utrujenosti, moških
težavahl

40m

0,26–0,38m

11–16m

200i

temno rumene ali zlate
jantarjeve barve,
kakovosten, pomaga
pri vnetju grla, celjenju
ran, lajša mišične krče,
znižuje krvni tlakn
temne barve, zelo
podoben ajdovemu
medu, kakovosten,
bogat antioksidant,
odlično zdravilo proti
vnetju grlao
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5

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

V diplomskem delu smo predstavili 12 medovitih tujerodnih invazivnih rastlin. Ugotovili
smo, da so obravnavane rastline uporabne in koristne v čebelarstvu. Iz teh rastlinskih vrst
čebelarji ponekod že pridobivajo nove vrste medu. Med iz različnih invazivnih vrst se
uporablja tudi v prehrani in ima precej zdravilnih učinkovin. S pomočjo lastnih opažanj in
izkušenj smo ugotovili, da so medovite invazivne vrste pomembne še zlasti v zgodnjem
pomladnem in poznopoletnem oz. jesenskem času, ko pri nas v naravi skoraj ni več
avtohtonega cvetenja. Iz literature je razvidno, da cvetenje teh vrst omogoča čebelam velik
donos medu. Zaradi podnebnih sprememb so postale invazivne vrste rastlin zelo
prilagodljive, zaradi česar so nekatere avtohtone rastlinske vrste že ogrožene. V poznem
poletnem oz. jesenskem času lahko invazivne rastline, kot so žlezava nedotika, kanadska in
orjaška zlata rozga ter japonski dresnik, zaradi velikega donosa nektarja in cvetnega prahu,
pomagajo zagotoviti zimsko zalogo hrane čebeljim družinam, zato čebelarjem ni treba tako
obilno krmiti čebel s sladkorno raztopino. Čebele se na tej paši dobro razvijejo, družine
postanejo močne in zato lažje preživijo zimo.
S projektom Amc Promo BID, kjer se ukvarjajo s proučevanjem invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst, so s pomočjo vključevanja deležnikov pridobili informacije o dojemanju
invazivk, o izkušnjah z invazivkami in pomenu posameznih vrst za določene sektorje, pri
čemer so poseben poudarek dali čebelarjem. Tako so prišli do nasprotja interesov. Na eni
strani so pomembni škodljivi vplivi invazivnih tujerodnih rastlin, na drugi strani pa
gospodarska korist čebelarjev zaradi njihove prisotnosti. Zato so si za cilj postavili
uskladitev naravovarstvenih interesov po zatiranju invazivk in potrebe čebelarjev po
medovitih rastlinah (Rozman, 2016).
Slovenski raziskovalni projekti, kot npr. Applause, Life Artemis in Amc Promo Bid, so med
raziskovanjem invazivnih tujerodnih vrst ugotavljali negativne vplive na biodiverziteto in v
nekaterih primerih, zlasti v zadnjem času, tudi njihovo uporabnost. Naše izkušnje kažejo, da
so medovite invazivne vrste rastlin večinoma odporne na zaostrene podnebne razmere in se
bodo tudi pri nas verjetno širile še naprej. Ugotovili smo, da imajo poleg invazivnosti
medovite invazivne tujerodne rastlinske vrste tudi nekaj koristnih lastnosti, predvsem v
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čebelarstvu, saj čebelam bogatijo pašo, ko v naravi ni več avtohtonega cvetenja. Zato bi bilo
koristno, da se jih izkoristi, če so že tu. Poudariti pa želimo, da namen diplomskega dela
nikakor ni spodbujanje širjenja teh vrst, ampak samo pregled možnosti, da se jih koristno
izkoristi, če so že tu.
Zaradi ekstremnih vremenskih razmer, krčenja gozdov, prezgodnje/neustrezne košnje trav,
rabe pesticidov, pomanjkanja varnih mest za gnezdenje in sprememb prsti po svetu so izvedli
raziskavo za vzrok 90-odstotnega upada številčnosti čebel. Na inštitutu Earthwartch so v
razpravi zveze Royal Geographical Society iz Londona razglasili, da so čebele
najpomembnejše živo bitje na svetu. Pri tem so znanstveniki opozorili, da so čebele ogrožene
do te mere, da jim grozi izumrtje. Nadalje so spomnili, da je svetovno kmetijstvo v veliki
meri odvisno od čebel kot opraševalcev, vključno z ostalimi rastlinami, ki predstavljajo
prehrano divjih živali. Apikulturni center na univerzi Mayor in Čilska apikulturna zveza sta
s pomočjo Fundacije za agrarne inovacije opravili raziskavo, v kateri je bilo ugotovljeno, da
so čebele edino živo bitje, ki ni prenašalec nobenega patogena – ne gliv, ne virusov, ne
bakterij. Že Einstein je napovedal, da če bodo čebele izumrle, bodo človeštvu ostala le še
štiri leta življenja (Ekodežela, 2019).
V nadaljevanju ugotavljamo, da bodo medovite invazivne vrste rastlin v prihodnosti lahko
tudi zanimive in uporabne za različne skupine prebivalcev, med njimi tudi za čebelarje. Iz
nekaterih invazivnih vrst rastlin bodo v prihodnosti morda nastale nove vrste medu pri nas.
To diplomsko delo bo mogoče prispevalo k sodelovanju med Čebelarsko zvezo Slovenije,
Zavodom za gozdove Slovenije, ustreznimi raziskovalnimi inštitucijami ter pomagalo pri
skupnem iskanju najustreznejših rešitev pri ohranjanju vitalnih čebeljih družin in
zagotovitvijo obilne in kvalitetne čebelje paše.
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