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Kako prepoznamo tujerodne nedotike?

www.invazivke.si

Najdba vrste

Fotografiranje 
s fotoaparatom

Fotografiranje 
s telefonom

Vnos v spletno 
aplikacijo 

INVAZIVKE

Vnos v mobilno 
aplikacijo 

INVAZIVKE

Izvedenec preveri 
pravilnost določitve

Zakaj in kako zbiramo podatke?

Poznavanje razširjenosti tujerodnih vrst je prvi korak pri 
načrtovanju ukrepov, s katerimi obvladujemo škodo, ki 
jo te vrste povzročajo. V projektu LIFE ARTEMIS zato 
vzpostavljamo sistem zgodnjega obveščanja in hitrega 
odzivanja. Eden ključnih delov je informacijski sistem 
Invazivke, ki omogoča enostavno sporočanje podatkov. 

Pri tem lahko pomagate tudi vi. Letošnjo jesen vas  
vabimo, da nam sporočite podatke o opažanju žlezave 
in balfourove nedotike. To lahko storite prek spletne 
aplikacije www.invazivke.si ali mobilne aplikacije 
Invazivke, ki jo najdete na Google Play. Zbrani podatki 
bodo podlaga za načrtovanje ukrepov ravnanja s tema 
tujerodnima rastlinama. 

Balfourova nedotik

a

Nedotike so zaradi velikih barvitih cvetov priljubljene okrasne 
rastline. Pri nas uspeva le ena domorodna vrsta, navadna 
nedotika, z vrtov v naravo pa se je razširilo več vrst 
tujerodnih nedotik. Najpogostejša je žlezava nedotika, ki 
jo najdemo ob številnih vodotokih ter v vlažnih gozdovih. 
Pozno poleti in jeseni je zelo opazna, saj so rastline visoke 
prek dveh metrov in bujno cvetijo. Oblikujejo lahko 
goste sestoje in tako izpodrivajo domorodne vrste, zato 
žlezavo nedotiko obravnavamo kot invazivno tujerodno 
rastlino. Prepoznamo jo po velikih cevastih cvetovih, ki so 
vijoličasti, roza ali skoraj beli. Ostroga (cevast zadnji del cveta) 
je vrečasta, zadaj pa naglo zožena v ozkovaljast vrh. 

V zadnjih letih zunaj vrtov vse pogosteje opažamo tudi 
balfourovo nedotiko. Tudi drugod v osrednji Evropi se vse 
bolj širi, zato smo jo pri nas uvrstili na opozorilni seznam 
tujerodnih vrst. Balfourova nedotika doseže višino od pol 
do enega metra. Cvetovi so tako kot pri žlezavi nedotiki 
cevasti, vendar nekoliko manjši. Zgornji del cveta je skoraj 
bel, spodnji vijoličast. Ostroga je postopoma zožena, v 
zadnjem delu lahko nekoliko ukrivljena.  

Žlezava nedotika

Sporočanje podatkov: 
www.invazivke.si

Informacije o tujerodnih vrstah: 
www.tujerodne-vrste.info


