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Gozdovi – naravno bogastvo Slovenije

Slovenke in Slovenci smo neločljivo
povezani z gozdom, saj je njegov
lastnik skoraj vsak četrti prebivalec. Gozdovi pokrivajo skoraj 60
odstotkov države.
Obseg gozdov se je od konca 19.
stoletja do danes povečal s 36
na skoraj 60 odstotkov površine
Slovenije.

Brez gozdov si težko predstavljamo našo preteklost, sedanjost
in prihodnost. Skozi zgodovino so
imeli gozdovi pomembno vlogo pri
preživetju in varnosti Slovencev
– nekateri mu še danes pravijo
kmečka banka.

V gozdu vse več dejavnosti
Po 130 letih se povečevanje gozdnih površin zaradi zaraščanja
večinoma končuje, hkrati pa se
povečujejo človeški pritiski na
gozd. Ljudje ga vedno bolj potrebujemo: zaradi zaslužka, rekreacije ali katerega drugega namena. O
povečevanju teh pritiskov pričajo
tudi vedno pogostejše polemike
med različnimi uporabniki gozdov,
ki v tem prostoru uveljavljajo svoje
nasprotujoče si interese.
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Spremembe v gozdovih
Današnji čas zaznamujejo nagle spremembe, ki jih v naravi
največkrat posredno ali neposredno
povzročamo ljudje. A gozdovi na te
spremembe niso najbolje prilagojeni. Ko je Slovenijo na začetku
leta 2014 prizadel katastrofalni
žledolom, smo dokončno spoznali,
da so tudi naši gozdovi ranljivi. Ni
samoumevno, da so zdravi in v dobrem stanju – slovenski gozdarji se v
tej smeri trudimo že več kot 300 let.
Velike naravne ujme s katastrofalnimi posledicami, vključno z napadi
škodljivcev in boleznimi, močno krojijo njihovo podobo.

Številne koristi gozdov
Večina izmed nas si težko predstavlja življenje brez gozdov.
Slovenke in Slovenci pijemo čisto
vodo in dihamo čist zrak predvsem zaradi njih. Gibanje v gozdu
nas ohranja zdrave in v dobri telesni pripravljenosti. Mestni in drugi
množično obiskani gozdovi nam
omogočajo sprostitev ter pobeg
od obremenitev in preizkušenj,
pred katere nas postavlja sodoben življenjski slog. Gozdovi so
življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst ter ščitijo

naravne in kulturne vrednote.
Večina nas z veseljem uporablja
lesene izdelke ter nabira in uživa
gozdne plodove, kot so gobe in
kostanji. Gozdovi omogočajo
otrokom zdrav razvoj, spodbujajo njihovo domišljijo in jih
učijo o naravi in življenju. Pogosto pozabimo, da ščitijo tudi
naše domove pred plazovi in orkanskimi vetrovi ter da so nam
v preteklosti dajali pomembno
naravno zaščito pred sovražniki.

Poleg številnih pritiskov zaradi
človeških dejavnosti in spreminjanja
podnebja naše gozdove ogrožajo
tudi tujerodne vrste. To so vrste, ki
pri nas niso od nekdaj prisotne in
smo jih k nam namerno ali nenamerno zanesli iz tujih krajev.
V tej knjižici vam predstavljamo tujerodne vrste in njihov vpliv na gozdove. Spoznali boste, kako lahko
prav vsi pripomoremo k boljšemu
ravnanju s tujerodnimi vrstami in
pomagamo ohranjati naše gozdove
za prihodnje generacije.

Avtor: Jana Kus Veenvliet
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Gozdovi pokrivajo več kot polovico površine Slovenije. Pokrajini
dajejo edinstven videz, hkrati pa so vir številnih koristi za ljudi.
Gozdovi – naravno bogastvo Slovenije
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Globalizacija prinaša nove tujerodne vrste

Preseljevanje rastlin in živali iz drugih
okolij ni novodoben pojav. Ljudje že
stoletja iz tujih krajev prinašajo uporabne vrste. Tako tudi večina naših
kulturnih rastlin in domačih živali
izvira iz drugih območij, predvsem iz
Azije ter Severne in Južne Amerike.
Te vrste pomembno prispevajo k
blaginji.

Svet postaja eno

vrsta

Novo okolje za večino tujerodnih
vrst ni primerno, zato se ne ustalijo.
Nekatere pa se na nove okoljske
razmere povsem prilagodijo, se
uspešno razmnožujejo, zato začne
njihovo število hitro naraščati. Kmalu
postanejo zelo številne in začnejo
povzročati okoljsko ali gospodarsko
škodo. Takrat govorimo o invazivnih
tujerodnih vrstah.

Vsakdo se je poleti že ustavil v
prijetni senci divjega kostanja
(Aesculus hippocastanum). Imamo
ga tako rekoč za svojega, a pri nas
ga v naravi zlepa ne bomo našli.
Le redko lahko na posamezne
podivjane rastline naletimo v
nižinskih gozdovih. Divji kostanji,
ki krasijo naša mesta in vasi, pa
so nasajena. Divji kostanj namreč
izvira z vzhodnega Balkana –
domoroden je v delu Makedonije,
Albanije, Grčije in Bolgarije.

Invazivna tujerodna vrsta je tista,

Še pred nekaj desetletji smo
kupovali predvsem lokalne izdelke, danes pa je svet enotno tržišče.
Da bi zadovoljili kupce, izdelki na
poti do trgovin prepotujejo tudi
več tisoč kilometrov. Prav obsežna
mednarodna trgovina je vzrok, da
se število vrst iz tujih krajev hitro
povečuje. Z izdelki in prevoznimi
sredstvi nenehno vnašamo nove
vrste, ki jih zaradi tujega izvora imenujemo tujerodne vrste.
Tujerodna

V senci divjega kostanja

je

ki škoduje domorodnim vrstam,
ogroža

njih,

njihovo

življenjsko

okolje ali ekosisteme. Mnoge nega-

Divji kostanj so v 16. stoletju v Evropo prinesli iz Turčije, kjer so ga
takrat že gojili kot okrasno drevo.
Zaradi lepe rasti in mogočne
krošnje se je njegova uporaba
hitro razširila.

tivno vplivajo tudi na gospodarstvo
in zdravje ljudi.

katerokoli

nenamerno zaneseno na območje
zunaj svoje naravne razširjenosti,
ki ga brez človekove pomoči ne bi
moglo doseči.
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Zaradi svetovne trgovine število
tujerodnih vrst stalno narašča.

Avtor: Andrej Sovinc

živo bitje, ki je bilo namerno ali

je ne obravnavamo kot invazivno
vrsto. Na vzhodu Severne Amerike
pa se ponekod že širi, in je zato
uvrščen na seznam invazivnih vrst.
Z divjim kostanjem pa je povezana
še ena invazivna vrsta, ki je morda
niste še nikoli videli, verjetno pa
ste opazili škodo, ki jo povzroča.
Kostanjev listni zavrtač (Cameraria ohridella) je droben metulj, ki
čez krila meri le slab centimeter.
Ličinke se zavrtajo v liste in jih
poškodujejo, zato ti že sredi poletja porjavijo in odpadejo. To močno
okrni okrasno funkcijo dreves, pa
tudi njihova senca ni kaj prida.

Čeprav divji kostanj ni prav nič
soroden z našim domorodnim
pravim kostanjem (Castanea sativa), je dobil tako ime zaradi podobnosti plodov, ki so pri obeh vrstah
skriti v bodeči ježici. Pridevnik divji pa smo verjetno prevzeli kar iz
makedonskega jezika, saj je tam to
res divje rastoče drevo.
Pri nas je divji kostanj tujerodna
vrsta, ki pa se le redko razširja
sama in ne povzroča škode, zato

Avtor: Jana Kus Veenvliet
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Divji kostanj je pri nas pogosto
sajeno tujerodno drevo.

Globalizacija prinaša nove tujerodne vrste
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Tujerodne vrste v novem okolju

Okolje, v katerem živimo, se je
oblikovalo in spreminjalo milijarde
let. Nastali so ekosistemi, v katerih
so vsa živa bitja, tudi človek,
povezana in odvisna drugo od
drugega. Saj veste, čebela ne more
brez cvetlic, te pa ne brez čebel. Ko
se v okolju pojavi tujerodna vrsta,
predstavlja motnjo. Drugi organizmi
nanjo niso prilagojeni, zato zmoti
njihov ustaljeni ritem. Domorodne
vrste, ki se na spremembo ne morejo
prilagoditi, sčasoma izginejo.
Invazivne tujerodne vrste vplivajo na
domorodne vrste ali povzročijo spremembe življenjskih okolij in ekosistemov.

Vsaka stota, a katera?
Raziskovalci ocenjujejo, da se v
novem okolju približno deset vrst
od stotih ustali in se uspešno
razmnožuje brez pomoči človeka;
pravimo jim naturalizirane vrste.
Približno ena vrsta od stotih pa
se začne močno širiti in postane
invazivna.
Zakaj se nekatere vrste ustalijo, a
njihove populacije ostajajo majhne, druge pa se močno razširijo in
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povzročajo škodo? Trdnih odgovorov na to vprašanje še vedno nimamo, zato invazivnosti ne znamo dobro napovedati. V okolju je preveč
različnih dejavnikov, ki odločajo o
tem, ali se bo tujerodna vrsta ustalila in začela širiti. Veliko invazivnih
vrst je hitro rastočih in se tudi hitro
razmnožujejo. Pogosto invazivne
vrste v novem okolju tudi nimajo
plenilcev in bolezni, ki bi uravnavale
njihove populacije.

Kaj se dogaja čez mejo?
Dober pokazatelj potencialne invazivnosti je, da vrsta že povzroča
škodo v kakšni drugi državi s podobnimi podnebnimi razmerami.
Zato sta na področju proučevanja in
ravnanja s tujerodnimi vrstami zelo
pomembna mednarodno sodelovanje ter izmenjava informacij med
sosednjimi državami.
Države k sodelovanju poziva tudi nova
evropska Uredba o preprečevanju
in obvladovanju vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst, ki je bila
sprejeta konec leta 2014. Za nekatere invazivne vrste zdaj velja stroga
prepoved uvažanja, posedovanja,
gojenja, dajanja na trg, uporabe ter
izpuščanja v okolje.

Od naselitve do invazivnega širjenja

FAZA

naselitev

ustalitev in razmnoževanje širjenje in povzročanje škode

IZRAZ

tujerodna vrsta naturalizirana tujerodna
vrsta

invazivna tujerodna vrsta

Vse več je invazivnih vrst

Ukrepajmo pred škodo

Zaradi intenzivne trgovine in
številnih potovanj na nova območja
preseljujemo na tisoče tujerodnih
vrst. Čeprav se jih ustali le majhen
delež, se število invazivnih hitro
povečuje.

Ko se invazivne vrste v novem
okolju razširijo in postanejo zelo
številne, jih pogosto ni več mogoče
odstraniti. Zato se čedalje bolj
uveljavljajo preventivni ukrepi, s
katerimi preprečujemo vnose novih
tujerodnih vrst. To so lahko zakonski
predpisi na področju uvoza, oza
veščanje ter sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja
na tujerodne vrste (ZOHO). Slednji
omogoča zaznavo novih tujerodnih
vrst v zgodnjih fazah širjenja,
oceno tveganja njihove naselitve
ter hitro ukrepanje, s katerim vrste
odstranimo ali zamejimo širjenje in
ublažimo njihove negativne vplive na
okolje, gospodarstvo ali zdravje ljudi.

V Evropi je naturaliziranih več kot
12000 tujerodnih vrst, od katerih
se jih je kar 9000 ustalilo v zadnjih
petdesetih letih. Med njimi je od
10 do 15 odstotkov invazivnih vrst.
Podobne trende beležimo tudi v
Sloveniji, kjer se je ustalilo že več
kot 1000 tujerodnih vrst. Od teh jih
nekaj manj kot polovico najdemo
tudi v gozdovih in gozdnih robovih.

Tujerodne vrste v novem okolju
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Morda ste jeseni v gozdu že naleteli
na nenavadno gobo, ki je na prvi
pogled videti kot hobotnica. Po
značilnem lovkastem klobučku
smo jo tudi v slovenščini poimenovali lovkasta mrežnica (Clathrus
archeri).

Avtor: Tine Hauptman

Zametek gobe je siva, jajcu podobna krogla z zdrizasto vsebino.
Po nekaj dneh krogla poči, iz nje pa
se izvijejo deli lovkastega plodišča,
ki je sprva pri vrhu zraslo. Ko se
lovke, ki so zgoraj obarvane živo
rdeče, ločijo in razprejo, goba povsem spominja na hobotnico ali sipo.
Na zgornji strani lovk je sluzasta

Lovkasta mrežnica ima zelo
nenavaden videz.
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snov, ki ima močan vonj po mrhovini. S tem vonjem gobe privabljajo
muhe, te pa nato trose razširjajo
na nova območja.
Prav tako kot videz je nenavaden
tudi izvor te gobe. Lovkasta
mrežnica namreč izvira iz Avstra
lije, od koder je v Evropo prišlo
razmeroma malo tujerodnih vrst.
Iz Avstralije so jo že pred prvo
svetovno vojno zanesli v Anglijo, pri
nas pa so jo prvič našli šele dobrih
petdeset let kasneje. Najverjetneje
je šlo za nenameren vnos drobnih
spor z volno in ovcami, ki so jih
uvažali iz Avstralije. V preteklem
stoletju se je lovkasta mrežnica
ustalila v večjem delu Evrope.
V svetlih listnatih gozdovih je pogosta, tudi pri nas se število najdb
povečuje. Kljub tropskemu izvoru
se je povsem prilagodila na novo
okolje, se uspešno razmnožuje in
razširja brez človekove pomoči.
Takšne vrste imenujemo naturalizirane tujerodne vrste. Čeprav
je pri nas že več desetletij, pa za
zdaj ni dokazov, da bi bila lovkasta mrežnica tudi invazivna, saj ni
opaziti, da bi povzročala škodo
drevesom ali drugim gozdnim
vrstam.

Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo

Alarm za naravo
Invazivne tujerodne vrste negativno
vplivajo na naravo, gospodarstvo ali
zdravje ljudi. V preteklosti smo pozornost namenjali predvsem tistim
tujerodnim vrstam, ki povzročajo
gospodarsko škodo ali ogrožajo
zdravje ljudi. V današnjem času pa jih
obravnavamo tudi kot eno največjih
groženj biotski raznovrstnosti.

Žled jim je odprl pot
Čeprav so bili gozdovi v preteklih
desetletjih še najmanj prizadeti
zaradi tujerodnih vrst, je zdaj nji-

hova prihodnost precej negotova.
Pozimi leta 2014 je katastrofalen
žled prizadel več kot polovico slo
venskih gozdov. Za podrtimi drevesi
so ostale obsežne vrzeli, na katerih
so zaradi obilice svetlobe invazivne
rastline še posebej uspešne in lahko
v nekaj letih oblikujejo goste sestoje. Drevesa so poškodovana in
oslabljena, zaradi česar so močno
izpostavljena napadu žuželk in gliv.
Deli tujerodnih rastlin in spore gliv
se lahko prenesejo tudi z gozdarsko
mehanizacijo, ki so jo zaradi spravila poškodovanega lesa pripeljali v
številne gozdove.

Avtor: Lado Kutnar

4

“Hobotnica” sredi gozda

Leta 2014 je žled močno poškodoval slovenske gozdove in odprl pot
številnim invazivnim tujerodnim vrstam.
Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo
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Na krilih v svet

Vplivi invazivnih rastlin so med vsemi
najbolj opazni, saj oblikujejo goste
sestoje, ki v kratkem času spremenijo
videz pokrajine. Njihova gosta rast
povzroči senčenje spodnjih plasti,
kjer zaradi pomanjkanja svetlobe
druge rastline ne morejo uspevati.
Nekatere tujerodne rastline v tla
izločajo celo kemične snovi, ki
zavirajo rast vseh drugih rastlin.
Življenjski prostor domorodnih vrst
se tako krči.

Skoraj tretjina invazivnih tujerodnih vrst v Evropi je žuželk. Sposobnost letenja jim omogoča hitro
širjenje, poleg tega pa imajo tudi
kratke življenjske cikle, zato lahko
hitro oblikujejo velike populacije.
Njihov vpliv je odvisen predvsem
od načina prehranjevanja. Veliko
vrst se hrani z rastlinami, bodisi
objedajo liste ali plodove bodisi
vrtajo v les. Napadena drevesa
se lahko delno posušijo, lahko je
zmanjšano njihovo semenenje ali
pa povsem propadejo. Nekatere
vrste napadajo le določene rastline, ki lahko zaradi tega lokalno
izginejo. Druge žuželke napadajo večje število rastlinskih vrst,
zato se lahko še hitreje širijo in
povečujejo svoje populacije.

Japonski dresnik se je v zadnjih letih razbohotil v podrasti obrečnih
gozdov. Pomlajevanja v takem gozdu skoraj ni.
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Ste v zadnjih letih opazili večje
število pikapolonic? Te nam žal ne
prinašajo sreče. Gre za tujerodne
harlekinske polonice (Harmonia
axyridis), ki izvirajo iz Azije. Sprva
so veljale za koristne, saj se hranijo z listnimi ušmi, ki lahko močno
zmanjšajo količino pridelkov. To
je tudi vzrok, da so jih v nekaterih
evropskih državah namerno naselili. Takrat niso pričakovali, da se
bodo ustalile in množično poselile
Evropo.
Harlekinske polonice pri nas opazimo v različnih okoljih: na travnikih, poljih in na gozdnih robovih,
najpogosteje pa v bližini človekovih
bivališč, kjer iščejo zavetje za prezimovanje. Takrat se združujejo
v velike skupine, tudi po nekaj
tisoč osebkov, in so zelo opazne. V
takih skupinah običajno opazimo
različno obarvane polonice: rdeče
ali oranžne brez črnih pik ali z do
21 črnimi pikami, pa tudi črne z
rdečimi pikami.
Avtor: Zoran Grecs

Goste sestoje invazivnih rastlin vidimo v številnih gozdovih vzdolž
slovenskih rek in potokov. Tu tudi
otežujejo pomlajevanje drevesnih
vrst in s tem obnovo gozda, saj semena drevesnih vrst v senci tujerodnih rastlin ne morejo uspevati. To
bo v prihodnjih desetletjih še bolj
vplivalo na podobo naših gozdov.

Konec srečnih dni za domorodne pikapolonice

Šele ko se je njihovo število v naravi povečalo, je postalo očitno, da
zelo vplivajo na domorodne vrste
pikapolonic. Z njimi tekmujejo za
hrano in jih tudi plenijo. Hkrati

pa imajo harlekinske polonice
tako učinkovite obrambne mehanizme, da pri nas skoraj nimajo
plenilcev. To jim je omogočilo
hitro namnožitev in širjenje. V istem času so v številnih evropskih
državah zaznali upad več vrst domorodnih pikapolonic.
Danes se bolje zavedamo nevarnosti naseljevanja tujerodnih vrst,
zato je to strogo nadzorovano.
Pred namerno naselitvijo vrste je
treba opraviti presojo tveganja za
naravo in pridobiti posebno dovoljenje. Vendar pa lahko tako nadzorujemo le namerne naselitve,
ne pa tudi nenamernih.

Avtor: Paul Bech, Creative Commons

Strnjene preproge rastlin

Skupina različno obarvanih
harlekinskih polonic.
Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo

13

Glive pogosto okužijo le omejeno
število gostiteljskih vrst, a lahko
v novem okolju preidejo tudi na
nove rastlinske vrste ali pa celo s
križanjem nastajajo nove vrste gliv.
Zato je zelo težko oceniti tveganje
vnosa teh vrst. Na nova območja
se hitro širijo s trosi z vetrom ali pa
jih raznašajo živali (najpogosteje
žuželke) in tudi ljudje z delovnimi
stroji ali celo na obutvi in oblačilih.

Škodo povzročajo tudi ljudem
Gozdovi so pomembni za blaginjo,
saj so vir lesa in gozdnih sadežev,
uravnavajo podnebje, preprečujejo
erozijo in varujejo vodne vire. Škoda
zaradi tujerodnih vrst ima zato
lahko tudi velik gospodarski vpliv.
Zaradi poškodb na drevju se lahko
zmanjša vrednost lesa, lahko je
nujen celo sanitarni posek večjega
števila dreves.

Nekatere tujerodne vrste imajo tudi
neposredne vplive na zdravje ljudi,
saj so lahko alergene, strupene ali
prenašajo različne bolezni.
Jeseni se pelod ambrozije v velikih
količinah sprošča v zrak in pri nekaterih ljudeh povzroča seneni nahod.
Zaradi škodljivih vplivov na zdravje
ljudi je od leta 2010 obvezno njeno
zatiranje.

Tujerodne žuželke uničijo okoli
14 % svetovne proizvodnje hrane.

Očem nevidne, a nevarne
Med tujerodnimi glivami je le malo
prostotrosnic, ki jim po domače
pravimo gobe. Večinoma gre za
drobne organizme iz skupine zaprtotrosnic, katerih trosišča so pogosto tako majhna, da jih zlahka
spregledamo. Zato so pri nena
mernih vnosih najštevilnejše prav
glive.
Njihovi vplivi so različni. Najpogosteje povzročajo bolezni listov, poganjkov in korenin, lesno trohnobo,
rakava obolenja, poškodujejo skorjo in deblo. Drevesa zato počasneje
priraščajo, slabše semenijo, so manj
vitalna ali celo odmrejo.
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Sušenje vej na drevju je pogost
znak okužbe gliv.

Na obsežnih posekah pa se spremenijo tudi vodne in podnebne
razmere. Na strmejših terenih se
zaradi poseka dreves poveča erozijska ogroženost. Rečne brežine,
prerasle z invazivnimi rastlinami,
so tudi manj stabilne, saj nadzemni
deli številnih tujerodnih rastlin pozimi odmrejo in izpostavijo brežine
deroči vodi, ki odnaša prst in jih
tako spodjeda.

Na sprehodu po gozdu
Gozdovi imajo tudi pomembno
družbeno vlogo, še posebej kot
površine za sprostitev. Invazivne
vrste lahko vplivajo na dostopnost
območij ali povsem spremenijo podobo pokrajine, ki smo je vajeni. Zdi
se nam, kot da smo vstopili v ameriški
ali azijski gozd in ne v slovenskega.

Avtor: Jana Kus Veenvliet

Pušpanova vešča napada
pušpane po vsej Sloveniji.

Avtor: Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License

Avtor: Yoann Pelouard

Tujerodne žuželke so lahko tudi
plenilci domorodnih živali, kot
na primer harlekinska polonica.
Nekatere vrste so tudi zajedavci
domorodnih rastlin ali živali ali pa
nanje prenašajo različne bolezni.

Orjaški dežen ima strupen sok,
ki povzroči opekline na koži.

Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo
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Plodove vinske mušice se hranijo
na plodovih različnih vrst: grozdju,
jagodah, borovnicah, breskvah.
Medtem ko se domorodne vrste
vinskih mušic naselijo na gnijočem
sadju, pa plodova vinska mušica
napada zdrave plodove. Na njih
naredi rano, s čimer omogoči
razvoj gliv in bakterij in zato tak
plod hitro propade.
Nadzor nad to tujerodno mušico
je zelo težaven, saj ima vrsta zelo
kratek razvojni krog. Razvoj od
jajčeca do odrasle mušice se konča
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Samec plodove vinske mušice
ima na krilih značilne črne lise.
v zgolj desetih dneh, odrasla
samica pa v sezoni odloži jajčeca
tudi do 15-krat.
Mušica se pojavlja predvsem na
zrelih plodovih, zato zatiranje z
insekticidi ni mogoče, saj imajo
ti predpisano karenčno dobo, ki
mora preteči od nanašanja do
zaužitja plodov. Še najprimernejša
so tako uporaba vab, na katerih
so
nanesena
sredstva,
ki
privlačijo mušice, vzdrževanje
higiene v nasadih in prekrivanje
rastlin z gosto mrežo. Ukrepe za
zmanjšanje številčnosti moramo
nenehno ponavljati, saj območje
hitro poselijo nove mušice iz
okolice.

Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo

Avtor: Paul Veenvliet

To novo vrsto škodljivca so najprej
našli v Italiji in Španiji, a se je
nezadržno širila naprej po Evropi.
V Sloveniji so jo prvič opazili leta
2010, le štiri leta pozneje pa so
pridelovalci sadja s Primorske že
poročali o škodi.

Avtor: Gabrijel Seljak

Morda se spominjate, da so pred
nekaj leti v gozdu borovnice gnile že
na grmičkih. S podobnimi težavami
in veliko gospodarsko škodo so
se spopadali tudi v vinogradih in
v sadovnjakih. Povzročitelj gnitja
plodov je tujerodna plodova vinska
mušica (Drosophila suzukii), ki izvira
iz Jugovzhodne Azije.

Avtor: Paul Veenvliet

Nekaj invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih

Uničeni sadeži in velika gospodarska škoda

Japonski dresnik
Fallopia japonica

Veliki pajesen
Ailanthus altissima

Verjetno ste ob rekah in cestah že
opazili bujno rastlino, ki ima stebla podobna bambusovim, liste
pa jajčaste oblike. To je japonski
dresnik, zelnata trajnica, ki izvira
iz Azije.

Veliki pajesen je listopadno
drevo. Na prvi pogled je podobno
našemu velikemu jesenu, saj so
pri obeh listi sestavljeni iz dvoredno nameščenih lističev. Od poznega poletja do jeseni veliki pajesen
najlažje prepoznamo po velikih
skupinah krilatih rdečkastih plodov, ki so vidni že od daleč. Rastlinski sok ima neprijeten vonj in je
tudi strupen.

V zadnjem desetletju se je po
Sloveniji močno razširil. Nova
območja osvaja po rekah, ki nosijo delce rastlin, ljudje pa ga nevede razširjajo tudi s premeščanjem
prsti in peska. Pozimi, ko nadzemni deli odmrejo, so ogolele
brežine močno izpostavljene
eroziji. Z močnimi korenikami
poškoduje tudi ceste in drugo
infrastrukturo.

To drevo hitro raste, tvori goste
sestoje in v svetlih, bolj odprtih
gozdovih izpodriva druga drevesa. V mestih lahko z močnimi
koreninami poškoduje ceste in
hiše.
Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo
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Avtor: Paul Veenvliet

Avtor: Dušan Jurc

Avtor: Dušan Jurc

Avtor: Paul Veenvliet

Kostanjeva šiškarica
Dryocosmus kuriphilus

Kostanjev rak
Cryphonectria parasitica

Javorov rak
Eutypella parasitica

Storževa listonožka
Leptoglossus occidentalis

Kot pove že ime, je kostanjev rak
bolezen pravega kostanja, redko pa kuži tudi hraste. Glivična
bolezen izvira iz Daljnega vzhoda,
v Evropi pa so jo prvič opazili v
Italiji leta 1938. Najvidnejša je na
drevesni skorji, kjer povzroča nastanek rakaste tvorbe. Na odmrli skorji se hitro razvijejo drobna,
kot buckina glavica velika trosišča
rumene do opečnato rdeče barve.

Javorov rak je glivična bolezen,
zaradi katere se na javorih razvijejo značilne rakave rane v obliki
elipse. Najpogosteje se pojavlja
na spodnjem delu debla, kjer so
najvrednejši sortimenti drevesa.

Ste jeseni v hiši opazili veliko
stenico? To je bila verjetno
storževa listonožka, ki so jo konec
prejšnjega stoletja nenamerno
zanesli iz Severne Amerike v
Italijo, od koder se je razširila po
večjem delu Evrope.

Kostanjeva šiškarica je majhna
črna osica. Največkrat njeno
prisotnost zaznamo po značilnih
šiškah (na sliki), ki jih naredi na
brstih kostanja. Izvira iz Azije, a se
je razširila po vsem svetu in napada različne vrste kostanjev.

Odrasli osebki in ličinke s
kljuncem izsesavajo hranilne
snovi iz razvijajočih se semen,
zato številna zaradi pomanjkanja
snovi, potrebnih za razvoj semen,
propadejo. Vrsta za ljudi ni nevarna, so pa zaradi prezimovanja
v hišah nadležne, saj letajo po
prostorih.

Zmanjša obrod kostanjevih plodov, zaradi luknjic pa so drevesa tudi bolj dovzetna za napad
bolezni. V preteklih letih je tudi
pri nas povzročala veliko škodo
v nasadih maronov. Po namerni
naselitvi parazitoidne osice –
njenega škodljivca iz naravnega
območja – je njihovo število v zadnjih dveh letih močno upadlo.

Gliva povzroča odmiranje dreves.
Če pa zajedavsko glivo okužijo
virusi, se rakave rane začnejo
zaraščati, kar je omogočilo obstoj pravega kostanja v naših
gozdovih.
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Bolezen izvira iz Severne Amerike,
v Evropi pa so jo prvič opazili prav
v Sloveniji leta 2005.
Javorovega raka zatiramo s sanitarnim posekom okuženih dreves. Manjša okužena drevesa
se običajno posušijo. Okužena
drevesa so na mestih ran mehansko nestabilna in se lahko ob
ujmah prelomijo.

Invazivne tujerodne vrste povzročajo škodo
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Kako tujerodne vrste prispejo k nam?

Različne poti vnosa tujerodnih vrst

Zaradi čedalje bolj škodljivih
vplivov na okolje in gospodarstvo
smo uvedli različne mehanizme, s
katerimi poskušamo preprečiti vnos
novih tujerodnih vrst. Namerno
naseljevanje prostoživečih tujerod
nih vrst je prepovedano. Dovoljeno
je le izjemoma, če se v postopku
presoje tveganja za naravo ugotovi,
da naselitev ne bo škodljivo vplivala
na biotsko raznovrstnost.
Mnogo teže pa je uveljavljati ukrepe
za preprečitev nenamernega vnosa,
saj so te poti zelo različne, hkrati pa
so vnosi naključni in povzročeni nevede. Tudi pri prenosu blaga smo že
uvedli določen nadzor, ki pa je usmerjen predvsem v preprečevanje
vnosa gospodarsko pomembnih

škodljivcev rastlin. Te vrste iščejo
v okviru fitosanitarnih pregledov,
ki se opravijo ob vnosu blaga na
območje Evropske unije.

Najpogostejša primarna pot vnosa tujerodnih vrst
je uvoz živih rastlin. Na teh se skrivajo škodljivci
rastlin pa tudi druge, naključno prisotne vrste. V
takih pošiljkah preživi veliko tujerodnih vrst, saj so
žive rastline kot majhni ekosistemi, pa tudi njihov
transport je običajno hiter.

Primerjava
poti
vnosa
med
različnimi skupinami organizmov
kaže na velike razlike. Tujerodne
rastline se v naravo najpogosteje
razširijo z vrtov, nekatere pa so tja
naseljene namerno. Pomemben
vir je tudi vnos z živimi rastlinami
ali semenskimi mešanicami. Pri
kopenskih nevretenčarjih, med katerimi je največ žuželk, pa je daleč
najpogostejša pot vnosa prav
naključno preseljevanje z blagom.
To je tudi najteže nadzorovati, zaradi česar se kljub sprejetim ukrepom
število teh vrst nezadržno povečuje.

Kljub škodljivim vplivom pelinolistne ambrozije na zdravje ljudi so
njena semena še vedno pogosto primešana hrani za zunanje ptice.
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1. Žive rastline

2. Lesen pakirni material
V lesu, iz katerega so izdelani zaboji in palete, so
lahko skrite žuželke ali glive. Med njimi so številni
gospodarsko pomembni škodljivci. Zato je zdaj s
predpisi določeno, da mora biti lesen pakirni material toplotno obdelan in brez lubja.

3. Uvoz hlodovine
V Slovenijo sicer uvažamo manj lesa, kot ga izvozimo, a še vedno iz tujine prevažajo tudi hlodovino,
predvsem za uporabo pri gradnji. Zaradi velikih
dimenzij ta ni toplotno obdelana in je še vedno
prekrita z lubjem, pod katerim so lahko skrite
tujerodne vrste žuželk ali gliv.

Avtor: Paul Veenvliet

5

4. Slepi potniki v prevoznih sredstvih
To je povsem naključen prenos organizmov, ki so
ujeti v prevoznih sredstvih. Z ladjami, letali, vlaki
in tovornjaki prevažamo tujerodne vrste na dolgih
razdaljah. A tudi z avtomobili lahko že prisotne tujerodne vrste nehote razširjamo na nova območja.
Različne poti vnosa tujerodnih vrst
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Pri preseljevanju tujerodnih vrst
smo vedno namerno ali nenamerno
vpleteni ljudje. Vseh naselitev žal ne
moremo preprečiti. Predvsem pri
vrstah, ki jih nenamerno vnesemo
z izdelki, embalažo in prevoznimi
sredstvi, smo precej nemočni. Vendar pa vnos nekaterih, še posebej
rastlin, lahko preprečimo z nekaj
preprostimi spremembami vedenja. V nadaljevanju preberite nekaj
nasvetov za vrtičkarje in lastnike
gozdov.

1. Pobeg z vrtov
Številne vrste uvažamo kot okrasne rastline za
gojenje na vrtovih, a prav med njimi je veliko
potencialno invazivnih vrst. Na vrtovih namreč
gojimo takšne, ki so prilagojene na naše podnebne
razmere, pogosto pa so tudi nezahtevne glede
nege in razmnoževanja. Z vrtov se razširjajo s
semeni ali korenikami.

2. Premeščanje okužene prsti
V prsti so lahko semena ali deli korenin tujerodnih rastlin in spore gliv. Te lahko nenamerno
prenesemo na nova območja z nasipavanjem
prsti ali s prstjo, ki je prilepljena na pnevmatike
ali gosenice delovnih strojev.

1. Preden na vrtu posadite novo okrasno rastlino, se pozanimajte, ali ni
morda invazivna. Na vrt posadite domorodne rastline ali pa tujerodne
rastline, ki so neinvazivne in se ne širijo v naravo.

2. Posebej previdni bodite z okrasnimi rastlinami, ki jih prodajajo kot

Ob obilnem deževju voda naraste in seže visoko
na brežine ter z močnim tokom odplavi številna
semena in dele korenin. Invazivne tujerodne rastline se tako razširjajo s tokom navzdol in postopoma poselijo dolge odseke rečnih brežin.

Številne vrste zaradi velike mobilnosti po vnosu
na novo območje neovirano prehajajo iz države
v državo. Edini način za njihovo obvladovanje je
vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja, ki ga
predstavljamo v sedmem poglavju.
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Topinambur je bolje posaditi v
lonce, da se ne razraste po vrtu.

Do narave prijazno vrtnarjenje

3. Širjenje z rečnim tokom

4. Spontano širjenje iz drugih držav

Skupaj preprečimo širjenje tujerodnih vrst

nezahtevne in hitrorastoče. To sta tudi lastnosti invazivnih rastlin!

3. Bodite pozorni na škodljivce na novokupljenih rastlinah in v prsti iz
cvetličnih lončkov.

4. Če na vrtu že imate invazivno tujerodno rastlino, jo zamenjajte z
CARINA

neinvazivno ali pa poskrbite, da se ne bo razširila v naravo (porežite
cvetove, preden plodijo, ostanke obrezanih rastlin sežgite).

5. Plevel in ostanke rastlin z vrta odlagajte na kompost na vrtu, ne v
naravo.

6. Okrasnih rastlin ne sadite zunaj vrtov (npr. v gozdove, na cestne
robove).
Skupaj preprečimo širjenje tujerodnih vrst
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Avtor: Jana Kus Veenvliet

6

Kako nenamerno razširjamo tujerodne vrste?

7

Pet nasvetov za lastnike gozdov
1.

Pozorno spremljajte zdravstveno stanje dreves v svojem gozdu.
Oslabljenost, venenje listov, sušenje vej, izvrtani majhni rovi na
deblu ali rane na drevesni skorji so lahko znak, da so drevo napadle
tujerodne žuželke ali okužile glive.

Število tujerodnih vrst se kljub
sprejetim
zakonodajnim
ukrepom še vedno povečuje. Nekatere
se izmuznejo nadzoru na mejah,
druge se v naravo razširijo z vrtov
ali postopoma iz sosednjih držav.
Okoljsko in gospodarsko škodo
zaradi teh vrst še lahko preprečimo,
če jih pravočasno odkrijemo in sprejmemo ustrezne ukrepe za njihovo
izkoreninjenje ali ustavitev širjenja.

2. Na pojav invazivnih tujerodnih vrst bodite še posebej pozorni na
površinah, na katerih so bila drevesa poškodovana zaradi žleda ali
drugih vremenskih ujm.

3. Naučite se prepoznati invazivne tujerodne vrste in nove tujerodne
vrste, ki se širijo proti Sloveniji.

4. Sodelujte v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja ter
svoja opažanja sporočite v spletno aplikacijo Invazivke.

5. Bodite previdni pri nasipavanju prsti in peska. Prepričajte se, da

Od kurative k preventivi
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Avtor: Paul Veenvliet

prihajata z območja, kjer ni tujerodnih rastlin. Nasute površine
redno spremljajte, in če na njih opazite tujerodne rastline, jih čim
prej izruvajte.

Japonski dresnik lahko na nova območja zanesemo s prstjo ali
peskom. Bi prepoznali mlade rastline?

Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd

V Sloveniji doslej, razen za nekatere
škodljivce rastlin in bolezni živali, še
nismo imeli vzpostavljenih mehanizmov za odkrivanje novih tujerodnih
vrst. Bolj smo se posvečali tistim, ki
so že precej razširjene. V projektu
LIFE ARTEMIS pa smo si zadali, da za
tujerodne vrste v gozdovih vzpostavimo učinkovit sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja
(ZOHO). S sistemom ZOHO zaznamo nove tujerodne vrste v zgodnjih
fazah širjenja. Če se ugotovi, da gre
za potencialno invazivne vrste, se
določijo ukrepi za njihovo izkoreninjenje ali omejevanje populacij. S tem
ublažimo njihove negativne vplive na
okolje, gospodarstvo ali zdravje ljudi.

»Ali bi bili pripravljeni
najdbo invazivne tujerodne
vrste sporočiti pristojni
organizaciji?«*

Ne
11 %

Da
89 %
* Podatki iz javnomnenjske raziskave, ki
smo jo opravili v projektu LIFE ARTEMIS
januarja 2017.

Sporočite nam podatke
Nove tujerodne vrste so takoj po
naselitvi malo številne, a pojavijo
se lahko kjerkoli. Zato mora sistem
ZOHO delovati razpršeno in s čim
večjim številom opazovalcev. Sodobna tehnologija nam omogoča, da
se v takšne dejavnosti vključijo tudi
laični opazovalci, ki lahko s preprostim sistemom sporočajo podatke o
tujerodnih vrstah. Zato smo v projektu razvili novo spletno in mobilno
aplikacijo Invazivke.
Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd
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Največ tujerodnih vrst prihaja v
naše kraje zaradi trgovanja, na
primer s transportnimi vozili, izdelki in pakirnim materialom. Zato ni
presenetljivo, da se najprej pojavijo
v poseljenih območjih. Pri zgodnjem
obveščanju o tujerodnih vrstah lahko
pomagate tudi vi.

Za namene obveščanja smo v projektu LIFE ARTEMIS izdelali dva seznama tujerodnih vrst. Na opozorilnem
seznamu so tiste, ki jih pri nas še ni
ali se pojavljajo le na nekaj lokacijah.
Njihovo ustalitev in širjenje lahko še
preprečimo z ukrepi hitrega odzivanja. Na opozorilnem seznamu je
83 vrst, od katerih jih šest predstav
ljamo na naslednjih straneh.
Na drugem, opazovalnem seznamu, je nekaj tujerodnih vrst, ki so v
Sloveniji že precej pogoste. Podatke
o njih zbiramo za boljše poznavanje
njihove razširjenosti, spremljanje
njihovega širjenja in ozaveščanja
javnosti o okoljski problematiki
tujerodnih vrst.

Spremljanje pojavljanja in razširjenosti tujerodnih vrst je pomembno
za načrtovanje ukrepov ravnanja.
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Avtor: Lado Kutnar

Spletna aplikacija Invazivke, ki je
dostopna na www.invazivke.si,
je osrednje orodje sistema zgod
njega obveščanja in hitrega odzivanja. Aplikacija je v spletni in mobilni
(androidni) različici dostopna tudi
registriranim prostovoljnim uporabnikom. Njena uporaba je zelo preprosta. Podatek o tujerodni vrsti in
fotografije nam lahko posredujete z
le nekaj kliki. Izvedenci za posamezne
skupine organizmov podatke redno
preverjajo.

Nekaj vrst z opozorilnega seznama

Avtor: Paul Veenvliet

Katere vrste iščemo?

Avtorja: Paul Gross & Richard Zhang

Skupaj vidimo več

Navadna kustovnica
Lycium barbarium

Navadna papirjevka
Broussonetia papyrifera

Če morda še niste slišali za navadno kustovnico, pa verjetno
poznate njene plodove - jagode
goji. Te sadeže že stoletja uporabljajo v kitajski tradicionalni
medicini, v zadnjih letih pa so
postali hit zdrave prehrane tudi
v zahodnem svetu.

Ime te rastline dobro izraža njeno
uporabno vrednost. Iz lesa papirjevke so namreč na območju
njene naravne razširjenosti na Kitajskem že pred stoletji izdelovali
papir.

A gojenje tega listopadnega grma
ni povsem nedolžno, saj se lahko
zelo razraste in oblikuje večje sestoje. Na oddaljena območja pa
njihova semena raznašajo ptice.
O invazivnosti poročajo iz Evrope
in Združenih držav Amerike. Tudi
pri nas se ponekod v vzhodni
Sloveniji že pojavlja zunaj vrtov.

V Evropi jo sadijo kot okrasno
drevo na vrtovih in mestnih zelenih površinah. A rastlina se predvsem vegetativno hitro razrašča
in v zahodni Sloveniji ponekod že
tvori večje sestoje. Vrsto najlažje
prepoznamo po dlanasto krpatih
listih z globokimi zarezami. A
takšni so le na mladih poganjkih,
na starejših pa imajo listi raven
rob.
Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd
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Avtor: Jernej Polajnar

Avtor: Arp Kruithof

Avtor: Rollin Verlinde, Vilda Photo

Avtor: Dušan Jurc

Bolezen tisočerih rakov
Geosmithia morbida

Siva veverica
Sciurus carolinensis

Azijski kozliček
Anoplophora glabripennis

Marmorirana smrdljivka
Halyomorpha halys

Ta bolezen je povezana s kar dvema tujerodnima vrstama. Droben
hrošč, orehov vejni lubadar (Pityophthorus juglandis), ki izvira iz
Severne Amerike, v orehe zavrta
majhne luknjice. Na svoji površini
in v prebavnem traktu pa prenaša
trose glive G. morbida, ki se tako
hitro razširjajo na nova drevesa.

Sivo veverico so že pred nekaj desetletji namerno naselili na majhnih območjih v Veliki Britaniji in
Italiji. Vrsta se je ustalila in močno
razširila, pri tem pa izpodrinila
domorodno rdečo veverico, ki je
lokalno izumrla.

Čeprav so odrasli azijski kozlički
z bleščeče črnim telesom in
belimi pikami na prvi pogled
prav lepi, si jih nihče ne želi videti na evropskih tleh. Ličinke
v les vrtajo obsežne luknje, kar
povzroči propad dreves. Napadajo najrazličnejše listavce,
med njimi tudi številne pri nas
domorodne vrste.

Pri delu na vrtu pogosto naletimo na stenice, ki ob dotiku
sproščajo smrdečo tekočino in
so zato dobile ime smrdljivke.
V zadnjih letih pa se po ZDA in
Evropi kot slepi potnik pri prevozu
blaga in ljudi širi še tujerodna
marmorirana smrdljivka, ki izvira
iz Vzhodne Azije. Prisotna je
že v vseh državah, ki mejijo na
Slovenijo.

Zaradi glive se v skorji na vejah
in deblu pojavijo številne temnorjave razjede. Sprva se sušijo
posamezne veje, v nekaj letih pa
propade celo drevo. Leta 2014 so
orehovega vejnega lubadarja in
glivo G. morbida že odkrili v Severni Italiji.
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Siva veverica je večja in pri tekmovanju za hrano uspešnejša od
rdeče. Poleg tega sive veverice
prenašajo virus, proti kateremu
domorodne rdeče veverice niso
odporne in zato poginejo. Siva
veverica se lahko pojavi tudi v
Sloveniji, bodisi postopoma s
širjenjem populacij iz Italije bodisi
zaradi pobega živali iz ujetništva.

Ti tujerodni hrošči se prenašajo
predvsem z lesenim pakirnim
materialom, zato so na mejah
vzpostavili strog nadzor. V zadnjih letih so ga nam najbližje
našli v Avstriji, Italiji, Albaniji in
v Nemčiji.

Hrani se s plodovi in listi različnih
rastlin. Na območjih, kjer je zelo
številna, povzroča ekonomsko
škodo, saj se plodovi na mestih
poškodb razbarvajo in začnejo
gniti.
Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd
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8

Projekt LIFE ARTEMIS

Projekt LIFE ARTEMIS prispeva k
zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na gozdove z ozaveščanjem javnosti in
vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in
hitro odzivanje na tujerodne vrste
v gozdu.

Projekt vodi Gozdarski inštitut
Slovenije s partnerji Zavodom RS
za varstvo narave, Zavodom Symbiosis in Zavodom za gozdove
Slovenije.

Sodelujte pri projektu LIFE ARTEMIS

Od junija 2017 do junija 2020 na eni od 25 lokacij po
Sloveniji obiščite potujočo razstavo.

Od novembra 2017 si na naši spletni strani oglejte film o
invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih.

Cilji projekta LIFE ARTEMIS

Septembra 2017, 2018, 2019 in 2020 se nam pridružite na
vodenih sprehodih v nekaterih večjih mestih in se naučite
prepoznavati tujerodne vrste.

1. Ozaveščenost javnosti
Povečanje ozaveščenosti javnosti, še
posebej zasebnih lastnikov gozdov,
glede nevarnosti, ki jo za gozdove
predstavljajo invazivne tujerodne
vrste.

Bodite pozorni na pojav tujerodnih vrst in opažanja čim
prej sporočite v informacijski sistem www.invazivke.si.

2. Institucionalni sistem
Vzpostavitev
učinkovitega
institucionalnega okvira za zgodnje
obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO)
na tujerodne vrste v gozdu.

3. Zgodnje obveščanje
Izboljšanje zmogljivosti za zgodnje
obveščanje o tujerodnih vrstah v
gozdovih z aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja gozdov in prostovoljcev.
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Projekt
sofinancirajo
Evropska
komisija, Ministrstvo za okolje in
prostor ter Mestna občina Ljubljana.

Pridružite se akcijam popisovanja in odstranjevanja
tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib.

Lastniki gozdov, bodite pozorni na pojav javorovega raka
in pravočasno odstranite obolela drevesa.
Datume aktivnosti objavljamo na
spletni strani tujerodne-vrste.info ter
na naši Facebook strani LIFEARTEMIS.

Projekt LIFE ARTEMIS
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Tujerodne vrste spreminjajo svet. Čeprav so nekatere živalske in rast
linske vrste iz tujih krajev uporabne, danes veliko več vrst prenesemo
povsem nehote, z različnimi izdelki in transportnimi sredstvi. Nekatere
tujerodne vrste postanejo v novem okolju invazivne, saj se ustalijo,
oblikujejo velike populacije in začnejo povzročati okoljsko in gospodarsko škodo.
Da bi ublažili naraščajočo škodo, moramo ukrepe usmeriti v pre
prečevanje vnašanja novih tujerodnih vrst. V projektu LIFE ARTEMIS
bomo izvedli številne aktivnosti za ozaveščanje javnosti o razsežnosti
okoljskih vplivov tujerodnih vrst na slovenske gozdove in vas spodbujali
k odgovornemu ravnanju. Oblikovali bomo tudi celovit sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste v gozdu, s katerim
bomo skrajšali čas do odkritja novih vrst in omogočili učinkovitejše
ukrepanje.
V knjižici Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih vas vodimo po
poteh tujerodnih vrst in vas vabimo, da se nam pridružite pri skupnem
varovanju naših gozdov.

Projekt LIFE ARTEMIS
Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd.
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