KAKO SO AZIJSKI GRMI PRISTALI SREDI KRAJINSKEGA PARKA?
Gozd sredi prestolnice

Invazija tujerodnih rastlin

Projekt LIFE ARTEMIS

Ljubljana je eno redkih evropskih glavnih mest, ki ima
zavarovano območje v samem osrčju mesta. Krajinski
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib se razteza na
površini 460 hektarjev, od katerih kar tri četrtine prekriva
gozd. To je eno največjih sklenjenih gozdnih površin v
mestni občini. V krajinskem parku uspeva nekaj redkih
domorodnih rastlin, za prebivalce Ljubljane pa je to
priljubljeno rekreacijsko območje.

Zaradi lege v mestu je krajinski park pod velikim pritiskom
človekovih dejavnosti. Na razmere v gozdu vse bolj vplivajo
tudi tujerodne rastline, ki po prvih ocenah predstavljajo
skoraj deset odstotkov rastlinskih vrst v parku. Nekatere
tujerodne rastline so bile namerno nasajene in se danes
spontano širijo, druge so v park zanesli ljudje s peskom za
utrjevanje poti ter z gradbenimi in gozdarskimi stroji. Med
tujerodnimi rastlinami je tudi nekaj okrasnih vrst, katerih
plodove s semeni so z okoliških vrtov v park zanesle ptice.

V projektu LIFE ARTEMIS razvijamo celovit sistem rav
nanja s tujerodnimi vrstami v gozdovih. V eni od akcij, ki
se odvija na območju krajinskega parka, smo izvedli celovit
popis tujerodnih rastlin. Med letoma 2018 in 2020 jih
bomo na izbranih območjih v soglasju z lastniki zemljišč
odstranili. S tem bomo preprečili njihovo nadaljnje širjenje
in prispevali k ohranitvi biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti parka.

Tujerodne vrste se običajno najprej ustalijo na gozdnih
robovih in jasah, nato pa prodirajo v notranjost. Kjer se
močno namnožijo in gosto prekrijejo gozdna tla, otežujejo
pomlajevanje gozda, saj zaradi senčenja mlada drevesa
ne morejo vzkliti. Ponekod v krajinskem parku tujerodne
rastline preraščajo tudi rastišča redkih domorodnih vrst.

Thunbergov češmin je azijski grm, ki ga pri nas
pogosto sadimo za žive meje. V krajinski park so ga
zanesle ptice, ki se hranijo z njegovimi plodovi.
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