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1 Uvod
»Zelena hrbtenica« Ljubljane, katere del je tudi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib (KPTRŠh), se je pokazala kot območje dobro ohranjenih naravnih elementov krajine,
ki smo jih dolžni ohranjati bodočim generacijam, naravovarstvene ukrepe pa smiselno
upoštevati v relevantnih načrtih (Jogan in sod. 2015). Ob tem se je potrebno zavedati, da
ima mesto sicer veliko lepo vzdrževanih parkovnih površin, da pa je v primerjavi z njimi
ohranjena narava nenadomestljiva. Ljubljana je tudi v tem pogledu edinstvena, zato bi
lahko v turistično ponudbo še izdatneje vključevala ohranjeno naravo.
V mestnem prostoru je visok delež tujerodnih in med njimi tudi invazivnih vrst
neizogiben, a so številne med njimi zastopane z manjšimi populacijami, ki jih je možno
s preudarnim načrtovanjem odstranjevanja in/ali nadzora omejiti. Spoznanja o teh
vrstah so predvsem pomembna za oblikovanje zavesti o problemu invazivnih tujerodnih
vrst med meščani, seveda pa tudi med načrtovalci rabe in urejanja prostora, ki so se
doslej te problematike premalo zavedali.
Kaj so invazivne tujerodne rastlinske vrste? To so tiste vrste, ki jih je človek namerno ali
nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. V dolgi zgodovini
preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst nenamerno zanesli tudi
nekatere vrste, ki ogrožajo naravno stanje ekosistemov ter so škodljive za gospodarstvo
in nevarne za zdravje ljudi. Dokler te rastline ostajajo znotraj meja naših vrtov, parkov in
drevoredov, so lahko čudovito okrasje, če pa »pobegnejo« v naravno okolje, lahko s svojim
nekontroliranim širjenjem začnejo preraščati domorodne vrste in ponekod popolnoma
spremenijo videz pokrajine oziroma kazijo izgled mestnih površin in gozdov (Jogan in
sod. 2015).
V gozdni prostor Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer bo potekala
posebna aktivnost projekta LIFE ARTEMIS, je že pred časom zašlo kar nekaj invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst, ki jih zaradi prevelike razširjenosti ne moremo več
izkoreniniti oz. nadzorovati (npr. robinija, ameriški javor, japonski dresnik, tujerodne
zlate rozge). Zaradi globalizacije, trgovine z okrasnimi rastlinami in podnebnih
sprememb pa se pojavlja vse več novih tujerodnih rastlinskih vrst, ki se lahko postopoma
prilagodijo novemu okolju (se naturalizirajo) in postanejo celo invazivne. Take vrste
predstavljajo dodatno resno grožnjo za naše gozdove, zato jih želimo pravočasno
odstraniti in s tem preprečiti njihovo nadaljnjo možnost širjenja. Ravno na te rastline
moramo biti pozorni in te so cilj našega popisovanja, analiziranja in kasneje
odstranjevanja v okviru projekta LIFE ARTEMIS.
Kako invazivne tujerodne rastlinske vrste vplivajo na gozdove? Ocenjuje se, da postane
invazivnih približno en odstotek tujerodnih vrst, ki jih je človek hote ali nehote prinesel
na neko območje. Približno desetkrat več pa je takih, ki se naturalizirajo (prilagodijo
razmeram v novem okolju), vendar ne kažejo invazivnosti. Po ocenah strokovnjakov je
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danes v Sloveniji invazivnih okrog 50 vrst praprotnic in cvetnic (Jogan in sod. 2012).
Večina je svetloljubnih, zato v gozdu težje preživijo. To še posebej velja za tiste, ki se ne
morejo prebiti v krošnje dreves, kjer je svetlobe več kot v podrasti. S tega vidika je strnjen,
sklenjen gozd praviloma manj dovzeten za rast večine invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst. Po drugi strani pa se lahko nekatere med njimi postopoma prilagodijo manj
ugodnim razmeram za rast in se počasi širijo od osvetljenega gozdnega roba proti
notranjosti. V naše gozdove lahko prihajajo tudi nove tujerodne rastlinske vrste, ki so
morda prilagojene na slabše svetlobne razmere in jim bo določeno gozdno rastišče
ustrezalo za njihovo rast in širjenje. Med take vrste lahko v nižinskih poplavnih gozdovih
trenutno uvrščamo žlezavo in drobnocvetno nedotiko, japonski dresnik, kanadsko in
orjaško zlato rozgo idr. S svojo prisotnostjo, agresivno in relativno visoko rastjo zasenčijo
avtohtono vegetacijo ter s tem lokalno zmanjšujejo vrstno pestrost, onemogočajo
naravno pomlajevanje domačim drevesnim vrstam, nekatere pa lahko celo spremenijo
kemične lastnosti gozdnih tal. Na dolgi rok lahko s svojo prisotnostjo in delovanjem
spreminjajo gozdne ekosisteme ter povzročajo materialno in ekološko škodo.
Namen projekta LIFE ARTEMIS je popisati izbrane invazivne in potencialno invazivne
tujerodne rastlinske vrste na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Popis tujerodnih rastlinskih vrst se bo izvajal s pomočjo usposobljenih prostovoljcev in
njihovih koordinatorjev popisa. Pojavljanje vrst se bo beležilo v informacijski sistem
Invazivke, ki smo ga razvili v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Iz sistema bo možno
naknadno razbrati nahajališča najdenih vrst. Na osnovi prostorske razporeditve
potencialno invazivnih tujerodnih vrst, njihove pogostosti pojavljanja v prostoru in
številčnosti osebkov se bo izvedlo njihovo strokovno odstranjevanje. Naknadno se bo
spremljal učinek in uspešnost odstranjevanja.
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2 Metoda popisa
Območje popisovanja in kasnejšega odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v Mestni občini Ljubljana (Slika 1).
Predmet popisovanja je gozdni prostor v širšem smislu, saj s popisi zajamemo tudi
gozdne jase, gozdne robove in prometnice znotraj gozdnega prostora. Najprimernejši čas
za popisovanje je pozno poleti in v jeseni, približno od druge polovice avgusta do sredine
oktobra, vsekakor pa ne pred julijem, saj tedaj večina invazivnih tujerodnih vrst še ne
cveti, kar lahko otežuje prepoznavanje vrst. Na osnovi takih popisov rezultati o
pojavljanju in številčnosti osebkov ne bi bili objektivni.

Slika 1: Pregledni zemljevid območja Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib (vir: Orientacijska zveza
Slovenije)

2.1 Oprema za terensko delo pri popisovanju
o

Navodila za popisovanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh)

o

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih

o

zemljevid območja Krajinskega parka TRŠh

o

fotoaparat ali mobilni telefon s fotoaparatom in GPS-om

o

GPS ali mobilni telefon z GPS-om

o

terenska obutev in obleka

o

repelent proti klopom
3

Vse najdbe lahko s pomočjo Androidne aplikacije Invazivke sproti vnašamo v mobilno
napravo in jih kasneje (npr. na domačem WiFi omrežju) s sinhronizacijo prenesemo v
centralni informacijski sistem. V primeru uporabe fotoaparata (ki mora pri fotografiji
zabeležiti tudi geolokacijo!), lahko vse posnetke, ki smo jih zbrali na terenu, kasneje
prenesemo v spletno aplikacijo Invazivke.si (www.invazivke.si), ki smo jo izdelali z
namenom zbiranja, preverjanja in obdelovanja terenskih podatkov. Če imamo mobilno
napravo z omogočenim podatkovnim prenosom, lahko najdbe vnašamo neposredno v
spletno aplikacijo. Pomoč pri zbiranju podatkov in vnašanju v elektronsko obliko nudi
koordinator akcije dr. Aleksander Marinšek (aleksander.marinsek@gozdis.si, 01 200 78
11).

2.2 Napotki za popisovanje
Za delo na terenu vsak popisovalec prejme natančna navodila za popisovanje in sicer:
o v obliki tiskane izdaje navodil (Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v
gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib),
o v obliki prikaza dela na terenu in uvodnih delavnicah ter na demonstracijskem
terenskem prikazu,
o v obliki osebnih konzultacij z vodilnimi pri popisu.

2.3 Osnovna navodila
Popisovanje poteka v okviru vnaprej razdeljenih enot popisa na območju KP TRŠh, ki jih
določijo koordinatorji projekta.
Za območje popisovanja se dogovorimo s koordinatorjem popisa. Preden odidemo na
teren, si ga oglejmo na podrobnem zemljevidu ter se odločimo, kje na območju bomo
začeli s popisovanjem in kako bomo tja prišli. Naredimo si načrt poti, s katerim bomo
sistematično popisali največ površine z najmanj prehojene poti.
Če je na popisnem območju več različnih gozdnih habitatov, je smiselno načrtovati pot
tako, da jih pokrijemo čim več. To oceni koordinator popisa. Pred odhodom na teren
preverimo, ali imamo s seboj vse, kar potrebujemo.

2.3.1

Delo na terenu

Za pojavljanje invazivnih tujerodnih vrst so pogosto posebej pomembne robne rastlinske
združbe, npr. na gozdnih obronkih, ob potokih, ki jih pogosto lahko pripišemo
»grmiščem«, lahko pa tudi mokriščem, gozdovom, traviščem ali ruderalnim združbam.
Ker se invazivne tujerodne vrste pogosto pojavljajo prav v robnih habitatnih tipih, je
posebno pozornost potrebno nameniti tem delom gozdnega ekosistema.
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1) Posamezni popisovalec dela na dan efektivno okvirno do 4 ure
2) Pregleduje koridor širok okvirno 10 m (5 m levo – desno)
3) Hitrost premikanja pri popisu naj bo v povprečju okvirno 500 m/h
4) Za navigacijo uporablja tiskano karto in aplikacijo ArcGIS Collector na Android
napravi
5) Delo naj se začne s čim bolj polno baterijo v mobilni napravi (navigacija, vnosi,
GPS in polno osvetljen zaslon so veliki porabniki energije!); če je na voljo, naj se
uporablja tudi 'power bank', tj. prenosni hranilnik/polnilnik
6) Popisuje se posamično ali v parih
7) Popis je razdeljen na več faz:
o Popis ob glavnih poteh (asfaltne in makadamske ceste ter široke utrjene poti, ki
so razvidne s karte):
•

Pozorni moramo biti na rob do 5 m v notranjost gozda

•

Ko popisovalec najde vrsto, preveri v globino gozda do tam, kjer vrste ni
več (in v aplikaciji Invazivke zabeleži oceno površine ali števila osebkov)

•

Če hodi popisovalec sam, gre v eno smer po eni strani ceste oz. široke poti
in nazaj do izhodišča po drugi strani poti (hitrost premikanja naj bo zato
višja, tj. okvirno 1 km/h); če je pot ožja (do 1 m), pregleduje koridor, kot je
opisano zgoraj

o Popis rezervatov (Mali Rožnik in Mostec, nahajališče evropske gomoljčice, ipd.):
•

Izvedejo ga eksperti, prostovoljci po dogovoru s koordinatorjem akcije
lahko pomagajo

o Faza ocene kapacitet:
•

Glede na preostali razpoložljivi čas za popis se določijo prioritetna
območja

•

Če časa ni dovolj, se popis zaključi

2.3.2 Prepoznavanje rastlin
Lažje prepoznavne vrste določimo na terenu in jih takoj vpišemo v mobilno aplikacijo
Invazivke. Vse rastline, za katere menimo, da so tarčne invazivne tujerodne vrste, jih:
o fotografiramo (obvezno!), lahko pa tudi,
o naberemo in določimo v laboratoriju ali doma s pomočjo določevalnih ključev ali
o naberemo in za pomoč pri določanju prosimo koordinatorja popisa.
Zanimive najdbe in rastline iz taksonomsko zahtevnejših skupin lahko herbariziramo in
pokažemo koordinatorju popisa.
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3 Navodila za uporabo karte na mobilni napravi s
sistemom Android
Za popis ITV na Rožniku nam je lahko v pomoč karta, ki deluje brez povezave v
medmrežje.

3.1 Pogoji uporabe
o

Android 4.1 ali novejši,

o

dovolj prostora na notranjem pomnilniku - ok. 250 MB (za vse karte),

o

senzor GPS, grafična podpora OpenGL ES 2.0 in procesor ARMv7 ali x86.

3.2 Postopek pričetka uporabe se deli na naslednje dele
1) Namestitev programa Collector for ArcGIS
2) Prijava v program
3) Prenos karte
4) Uporaba programa, popis ITV
5) Sinhronizacija podatkov

3.2.1

Postopek namestitve progama Collector for ArcGIS

1) Odpremo program Trgovina Play
2) Poiščemo program Collector for ArcGIS
3) Namestimo program

Slika 2: Obrazec v Trgovini Play za namestitev programa Collector for ArcGIS
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3.2.2 Postopek prve prijave v program
1) Odpremo program Collector for ArcGIS
2) Dodamo novega uporabnika: vpišemo se v program in za to uporabimo naslednje
podatke:
a. V prvem koraku vpišemo naslov https://gozdis.maps.arcgis.com in
pritisnemo na gumb Continue
b. V drugem koraku vpišemo: uporabniško ime in geslo (za podatke
kontaktiraje administratorja na naslov nikica.ogris@gozdis.si)

Slika 3: Prvi korak za prijavo v program Collector: vpis
naslova

Slika 4: Drugi korak za prijavo v program: vpis
uporabniškega imena in gesla

3.2.3 Postopek prenosa karte
1) V meniju (klik na tri navpično postavljene pike na zaslonu spodaj desno)
izberemo, kam bomo shranjevali karte (notranji pomnilnik ali SD kartica).
2) V seznamu vseh kart (All Maps) kliknemo na gumb Download.
3) Izberemo območje, ki ga bomo popisovali. Premaknemo kvadrat na območje
popisa. Lahko izberemo ožje ali širše območje tako, da karto približamo ali
oddaljimo. Priporočamo, da izberete območje celega KP TRŠh.
4) Kliknemo na gumb Choose Map Detail. V tem obrazcu izberemo največjo
podrobnost karte, tj. merilo. Manjše kot je merilo, več podrobnosti je na karti. Z
več podrobnosti raste tudi količina prenesenih podatkov na napravo.
Priporočamo prenos karte v merilu okoli 1: 1.000. Za to merilo potrebujemo na
napravi okoli 300 MB notranjega prostora za celotno območje.
5) Kliknemo na gumb Download in počakamo, da se karta prenese.
6) Zdaj lahko odklopimo WiFi in karta je pripravljena za uporabo na terenu brez
povezave v medmrežje.
7

Slika 5: Seznam kart za prenos

Slika 6: Obrazec za izbor območja za
prenos karte

Slika 7: Obrazec za določitev
podrobnosti (merila) za prenos
karte

Slika 8: Potek prenosa karte

Slika 9: Seznam kart, ki so bile
prenešene

Slika 10: Podatki o GPS lokaciji

3.2.4 Uporaba programa – karte za popis ITV na Rožniku
Za začetek uporabe karte kliknemo na ikono LIFE ARTEMIS – popis ITV na Rožniku v
seznamu vseh kart (All Maps).

3.2.4.1

Orodna vrstica

V orodni vrstici so na voljo naslednje funkcije:
1) Centriraj na trenutno lokacijo (ikona v obliki tarče). Funkcija premakne karto,
tako, da se osredotoči na trenutno GPS lokacijo.
2) Dodaj transekt (ikona v obliki znaka plus +). Funkcija za pričetek dodajanja
transekta.
3) Poišči (ikona v obliki lupe, deluje samo, če imamo dostop do interneta).
4) Priljubljene lokacije (ikona v obliki odprte knjige s kazalom), npr. naše delovno
območje.
8

5) Meni (ikona s tremi navpično postavljenimi pikami).

Slika 11: Orodna vrstica

Slika 12: Menijska vrstica

Slika 13: Seznam slojev

3.2.4.2 Menijska vrstica

V menijski vrstici lahko izbiramo:
•

Merjenje (Measure) - merjenje razdalj in površin.

•

Izbira osnovne karte (Basemap) - nima funkcije, ker je na voljo samo ena
osnovna karta.

•

Izbira grafičnih slojev (Layers)

3.2.4.3 Izbira grafičnih slojev

Na voljo imamo naslednje grafične sloje:
•

Osnovni sloj je DOF (digitalni ortofoto) v ločljivosti 25 cm (avtor GURS). Tega
sloja ne moremo izklopiti. Sloj je osnova za orientacijo v prostoru in prikazuje
realno stanje na terenu.

•

TTN – temeljni topografski načrt v merilu 1: 5.000 (avtor GURS). Ta sloj je
starejšega datuma, zato posamezni objekti na karti manjkajo. Sloj je koristen za
orientacijo, saj je v njem vrisanih mnogo podrobnosti, kot so poti, jarki, potoki,
stavbe idr.

•

DMR – digitalni model reliefa (senčen) v ločljivosti 0,5 m, izdelan iz LiDAR
posnetkov (avtor: Flycom).

•

Poti – poti, ki jih popisujemo v okviru projekta LIFE ARTEMIS (avtor A. Verlič).

•

Transekti – grafični sloj za zarisovanje transektov, ki so že popisani (avtor LIFE
ARTEMIS).

3.2.4.4 Risanje transektov

Transekt je linija, ki jo je določen popisovalec pregledal in popisal na določen datum.
Transekt lahko zarišemo na dva načina:
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a) samodejno risanje,
b) ročno risanje.
Postopek za samodejno risanje transekta:
1) Na orodni vrstici pritisnemo na gumb + (plus).
2) V primeru tablice kliknemo na gumb Transekti (rumena črta). V primeru
mobilnika ta korak ni potreben.
3) Vpišemo ime ali kratico popisovalca in izberemo datum.
4) Kliknemo na gumb Stream in s tem pričnemo beležiti samodejni potek transekta
glede na naše gibanje v naravi.
5) Med terenom lahko začasno zaustavimo snemanje transekta. To storimo s
klikom na gumb Pause.
6) Ko končamo s popisom, kliknemo na kljukico.
7) Če želimo preklicati in izbrisati transekt, kliknemo na gumb Nazaj in potrdimo,
da želimo izbrisati transekt (Discard).
V gozdu je lahko natančnost GPS lokacije dokaj slaba. Zato moramo v nastavitvah
(Collect setting – klik na ikono zobnika spodaj desno)) nastaviti naslednje:
•

zahtevana natančnost (Required Accuracy): 30 m

•

interval zajema (Streaming Interval) povečamo na 15 sekund

Postopek za ročno risanje transekta:
1) V orodni vrstici pritisnemo na gumb + (plus).
2) V primeru dela s tablico kliknemo na gumb Transekti (rumena črta). V primeru
mobilnika ta korak ni potreben.
3) Vpišemo ime ali kratico popisovalca in izberemo datum.
4) Preklopimo na karto – desna ikona na vrhu zaslona (ta korak v primeru tablice
ni potreben).
5) Zarišemo črto, ki smo jo popisali.
6) Kliknemo na gumb s kljukico v orodni vrstici, s čimer transekt shranimo.
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Slika 14: Atributni obrazec za
dodajanje transekta

Slika 15: Obrazec za nastavitve
zajema transekta

Slika 17: Izbran transekt na karti

Slika 18: Pomožni meni za delo z
izbranim transektom

Slika 16: Ročni zaris transekta

Na karti lahko izberemo poljuben transekt tako, da nanj kliknemo. Pojavi se obrazec z
informacijami o izbranem transektu (na pametnem telefonu spodaj, na tablici desno
zgoraj). Če kliknemo na sivo puščico v spodnjem desnem kotu, se pojavi pomožni meni
z naslednjimi možnostmi:
•

prikaži podrobnosti transekta (Show details),

•

uredi transekt (Edit feature) – popravimo lahko posamezne točke in atributne
podatke transekta,

•

izbriši transekt (Delete) – uporabljamo samo v primeru, ko smo se zmotili pri
zarisu transekta,

•

kopiraj transekt (Copy, ne uporabljamo),

•

povečaj na območje transekta (Zoom to).
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3.2.5 Sinhronizacija
Po končanem terenskem delu aktiviramo sinhronizacijo podatkov na strežnik. To
storimo tako:
1) Vklopimo WiFi.
2) Prestavimo se v obrazec All Maps.
3) Kliknemo na gumb Sync. V oklepaju piše koliko transektov imamo za prenos na
strežnik.
4) Počakamo, da se podatki prenesejo.

Slika 19: Pod karto je označeno, da je na čakanju za
prenos en transekt, kar je označeno v oklepaju pri besedi
Sync.

Slika 20: Potek sinhronizacije prenosa opravljenih
transektov.
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4 Poročanje o ITV s spletno in mobilno aplikacijo
4.1 Spletna aplikacija Invazivke
Naslov spletne aplikacije je https://www.invazivke.si. Njen namen je zbiranje podatkov o
ITV v Sloveniji z namiznim računalnikom.
Pred začetkom uporabe spletne aplikacije se moramo registrirati. Po registraciji sledi
aktivacija uporabniškega računa, s katerim se preveri pravilnost navedenega naslova epošte.
Za spletno in mobilno aplikacijo uporabnik uporablja samo en račun. Zato predlagamo,
da za registracijo uporabite tisti e-poštni naslov, ki je registriran na mobilni napravi za
uporabo Googlove tržnice Google Play.
Po uspešni aktivaciji uporabniškega računa sledi prva prijava in pričetek uporabe spletne
aplikacije.

V

spletno

aplikacijo

se

prijavimo

na

naslovu

https://www.invazivke.si/prijava.aspx, ki je na voljo tudi v orodni vrstici v javnem delu
spletne aplikacije desno zgoraj.

4.1.1

Vnos in urejanje najdbe

Vnos nove in urejanje obstoječe najdbe poteka v enakem obrazcu. Obrazec ima naslednje
elemente (Slika 21):
1) Vrsta. Iz spustnega seznama izberemo vrsto, ki smo jo našli. Vrsto lahko v
seznamu poiščemo, če poznamo njeno slovensko ali latinsko ime. Iskanje vrste
po imenu poteka tako, da v spustni seznam vtipkamo nekaj črk imena vrste,
seznam pa se samodejno filtrira glede na vpisane znake.
2) Datum najdbe. Datum vpišemo v formatu dd.MM.yyyy. Datum lahko izberemo s
pomočjo priloženega koledarja.
3) Koordinati XY. Koordinati lahko vpišemo v treh različnih formatih: a) GaußKrügger (državni koordinatni sistem D48, WKID = 102060), b) geografska širina in
dolžina v decimalnih stopinjah (koordinatni sistem WGS 1984), c) geografska
širina in dolžina v formatu stopinje° minute' decimalne sekunde" (koordinatni
sistem WGS 1984). Ko vpišemo koordinate v enem formatu, se ostali formati
avtomatsko

realno-časovno

samodejno

izračunajo.

Pri določitvi lokacije si lahko pomagamo z interaktivno spletno karto: kliknemo
na povezavo Prenos lokacije iz karte in s klikom na levi miškin gumb izberemo
lokacijo, prenos koordinat v ustrezna polja poteka samodejno. V primeru, da smo
zarisali območje, kjer smo ITV našli, lahko koordinati prenesemo samodejno z
uporabo funkcije Koordinati iz centroida zarisane površine.
4) Naziv lokacije. Vpišemo poljuben naziv lokacije ali pa si pomagamo s funkcijo
Najbližji kraj, s katerim program avtomatsko določi najbližji kraj v registru
zemljepisnih imen v merilu 1 : 25.000 (GURS).
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5) Število osebkov (ocena).
6) Površina. Ocenimo površino, ki jo zaseda ITV. Površino vpišemo v kvadratnih
metrih (m2). V primeru bolezni ali škodljivcev vpišemo površino, ki jo zasedejo
bolne oz. napadene gostiteljske rastline.
7) Opomba. Vpis poljubnih koristnih in informativnih opomb o najdbi.
8) Gumba za shranitev ali preklic.
9) Trenutna lokacija. Pripomoček se pojavi samo v primeru, da imamo v
operacijskem sistemu in brskalniku omogočeno funkcijo, ki brskalniku sporoča
našo trenutno lokacijo. Trenutna lokacija se izpiše v posebnem oknu v desnem
zgornjem kotu obrazca. Trenutna lokacija vključuje podatka o koordinatah X in Y
ter natančnosti zajema lokacije. Na voljo imamo funkcijo za avtomatski prepis
trenutne lokacije v obrazec za dodajanje najdbe. Slednjo funkcijo aktiviramo s
klikom na povezavo Izberi GPS lokacijo.
10) Fotografije. K posamezni najdbi lahko dodamo do 10 fotografij. Dodajamo lahko
samo fotografije v formatu JPG. Posamezna fotografija je lahko velika največ 20
MB.
Fotografije lahko dodamo na dva načina: a) s pomočjo datotečnega iskalnika v
okviru brskalnika, ki se pojavi po kliku na gumb "Izberi datoteke"; b) na način
povleci

in

spusti,

kar

izvedemo

v

raziskovalcu.

Pri vsaki fotografiji se izpišejo njeni podatki, tj. dimenzije (širina × dolžina),
velikost (kB), datum zajema. Če je v fotografiji shranjen podatek o lokaciji (GeoTag
v EXIF formatu), se med podatki fotografije pojavi tudi ta podatek, tj. koordinati
(geografska širina in dolžina).
11) Funkcija za samodejni prenos podatkov iz fotografije v najdbo. V vnosni obrazec
se prenesejo naslednji podatki: datum zajema fotografije kot datum najdbe,
lokacija kot koordinati najdbe.
12) Izbris fotografije. Izbris izbrane fotografije moramo pred dokončnim izbrisom še
potrditi.
13) Prenos fotografije na lokalni računalnik.
14) Orodje za zasuk fotografije v levo ali desno stran za 90°.

14

Slika 21: Obrazec za dodajanje nove najdbe ali za njeno urejanje

Vsaka najdba mora imeti najmanj naslednje podatke:
•

vrsta,

•

datum najdbe,

•

koordinati XY in

•

vsaj eno fotografijo.

Predlagamo naslednje načine vnosa. Najprimernejši način izberemo glede na
razpoložljive podatke.
a) Imamo fotografijo, v kateri je shranjena lokacija (GeoTag):
1) dodamo fotografijo na način povleci in spusti,
2) uporabimo funkcijo Prenesi podatke iz fotografije (11),
3) izberemo vrsto,
4) izbirno: vpišemo število osebkov, površino in dodamo opombo,
5) shranimo zapis.

b) Spomnimo se območja, ki ga je zasedla ITV:
1) zarišemo območje na interaktivni spletni karti (6),
2) uporabimo funkcijo Koordinati iz centroida zarisane površine (3),
3) izberemo vrsto,
4) izbirno: vpišemo število osebkov, površino in dodamo opombo,
5) shranimo zapis.
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c) Spomnimo se lokacije, točke, kjer smo našli ITV:
1) izberemo vrsto,
2) vpišemo datum najdbe,
3) prenesemo lokacijo iz karte (3),
4) izbirno: vpišemo število osebkov, površino in dodamo opombo,
5) shranimo zapis.

d) Uporabljamo ročno GPS napravo za zajem koordinat:
1) izberemo vrsto,
2) vpišemo datum najdbe,
3) prepišemo koordinati v polje geografska širina in geografska dolžina,
4) izbirno: vpišemo število osebkov, površino in dodamo opombo,
5) shranimo zapis.

e) Uporabljamo tablični računalnik z vgrajeno GPS napravo in povezavo v
medmrežje:
1) vklopimo lokacijsko storitev (GPS),
2) izberemo vrsto,
3) vpišemo datum najdbe,
4) uporabimo funkcijo Izberi GPS lokacijo (9),
5) izbirno: vpišemo število osebkov, površino in dodamo opombo,
6) shranimo zapis.

f) V seznamu vrst smo našli vrsto, za katero bi radi dodali novo najdbo:
1) v opisu vrste kliknemo na gumb Nova najdba, odpre se obrazec za dodajanje
nove najdbe, vrsta se samodejno izbere,
2) nadaljujemo po postopku a–e.

4.1.2

Interaktivna karta

Interaktivna karta je osrednje orodje prostorskega informacijskega sistema v spletni
aplikaciji Invazivke. Obrazec ima več elementov (Slika 22):
1) Splošna orodja: iskanje po registru zemljepisnih imen, tiskanje karte, urejanje
poligonov.
2) Orodna vrstica: v njej dostopamo do večino funkcij karte.
3) Navigacija: z gumbom plus povečujemo, z gumbom minus zmanjšujemo
povečavo za en korak.
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4) Filter za grafični sloj Preverjene najdbe. Na karti se prikazujejo preverjene,
pravilne najdbe izbrane vrste. Poleg vrste lahko najdbe filtriramo glede na leto
najdbe.
5) Trenutna lokacija. Okno s trenutno lokacijo se pojavi samo v primeru, da
imamo v napravi omogočeno storitev zajema trenutne lokacije. Na voljo
imamo funkcijo za samodejni premik karte glede na trenutno lokacijo
(potrditveno polje).
6) Merilce.
7) Trenutni položaj, koordinati X in Y v Gauß-Krügerjevem koordinatnemu
sistemu (m).
8) Karta: osrednji del obrazca.
9) Zapri karto.

Slika 22: Interaktivna spletna karta

Orodna vrstica

Slika 23: Orodna vrstica v interaktivni karti
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Pomen posameznih gumbov v orodni vrstici je naslednji (Slika 23):
1.

Merilo

2. Premakni
3. Povečaj
4. Zmanjšaj
5. Zmanjšaj na Slovenijo
6. Prejšnji prikaz
7. Naslednji prikaz
8. Določi in prenesi koordinate
9. Pojdi na XY
10. Informacija o sloju
11. Merjenje
12. Seznam slojev
13. Pregledna karta
Navigacija
Navigacija na karti poteka z miško in / ali tipkovnico:
•

premik karte: z levim gumbom na miški primemo-povlečemo-spustimo karto ali
uporabimo smerne kazalce na tipkovnici. Smerne tipke na tipkovnici delujejo le,
če je fokus na osrednjem delu obrazca Karta. Na osrednji del obrazca fokusiramo
tako, da nanj pritisnemo z levo miškino tipko enkrat;

•

povečava karte: zavrtimo kolešček na miški naprej ali dvakrat hitro pritisnemo na
levi gumb na miški ali pritisnemo + (plus) na tipkovnici ali pritisnemo tipko SHIFT
in označimo pravokotnik s pomočjo miške;

•

pomanjšava karte: zavrtimo kolešček na miški nazaj ali pritisnemo – (minus) na
tipkovnici ali pritisnemo tipki SHIFT in CTRL in označimo pravokotnik s pomočjo
miške.

Navigaciji karte je namenjenih prvih sedem gumbov na orodni vrstici: merilo, premakni,
povečaj, zmanjšaj, zmanjšaj na Slovenijo, prejšnji in naslednji prikaz.
Prenos koordinate
Za samodejni prenos koordinate v obrazec za dodajanje ali urejanje najdbe je postopek
naslednji:
1) Izberemo orodje Določi in prenesi koordinate v orodni vrstici (8).
2) Na karti z levim gumbom miške določimo točko za prenos. Ob tem se obrazec
Karte zapre in prenesejo se koordinate v obrazec.
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Urejanje poligonov

Slika 24: Orodna vrstica za urejanje poligonov

Pomen posameznih orodij (Slika 24):
1) Izberi poligon: orodje za označevanje poligonov (na povezavi Zaris območja).
Kliknemo na notranjost poligona ali pa povlečemo pravokotnik čez več poligonov,
ki jih želimo označiti. Spustimo levi miškin gumb. S to funkcijo so povezana
orodja 6–9.
2) Način izbire: imamo naslednje možnosti: nova izbira (vsaka izbira bo nova), dodaj
k izbiri (dodajamo k obstoječi izbiri) in odstrani iz izbire (odstranjujemo
posamezne že izbrane poligone).
3) Izprazni izbor: seznam izbranih poligonov se izprazni.
4) Nov poligon: s tem orodjem začnemo z risanjem novega poligona na način točka
do točke. Zaris poligona končamo z dvoklikom. Povezovalna točka do začetne
točke se doda avtomatsko.
5) Nov poligon – prostoročno: to je privzeto orodje, ko odpremo orodno vrstico. Način
uporabe orodja: držimo levi miškin gumb in vlečemo po meji območja, ki bi ga radi
zarisali kot zaključeno celoto. Ko končamo, spustimo miškin gumb.
6) Kopiraj poligon: kopiramo označeni poligon tako, da narišemo črto, kamor želimo
kopijo izbranega poligona postaviti. Črto narišemo na način potegni in spusti.
7) Razdeli poligon: označeni poligon razdelimo tako, da narišemo črto ali črte, po
katerih razdelimo poligon. Črto ali črte zaključimo z dvoklikom na levi miškin
gumb.
8) Združi poligone: več izbranih poligonov združimo v en sam poligon.
9) Izreži poligon: orodje je namenjeno izdelavi odprtine v poligonu. Postopek je
naslednji: najprej odmaknemo poligon, v katerem želimo narediti odprtino;
narišemo nov poligon, ki predstavlja odprtino; premaknemo prejšnji poligon na
staro mesto; označimo oba poligona; pritisnemo na gumb Izreži poligon in
počakamo. Pogoj: odprtino predstavlja manjši poligon.
10) Zbriši: izbrišemo označene poligone.
11) Razveljavi:

funkcija

za

razveljavitev

sprememb

v

urejanju

poligonov.

Razveljavimo lahko zadnjih 20 ukazov. Pozor: nekateri ukazi, kot so Združi,
Razdeli in Izreži, so sestavljeni iz več korakov.
12) Ponovi: to je nasprotna funkcija od Razveljavi. Z njo se lahko premikamo po
zgodovini ukazov naprej. Zgodovina obsega 20 ukazov.
13) Shrani: poligone shranimo.
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4.2 Mobilna aplikacija Invazivke
Namen mobilne aplikacije Invazivke je zbiranje podatkov o ITV v Sloveniji z mobilno
napravo, ki ima nameščen operacijski sistem Android različice najmanj 4.1 (API 16).
Mobilna aplikacija deluje tako na pametnem telefonu kot na tablici. Mobilna naprava
mora imeti vgrajen digitalni fotoaparat z ločljivostjo najmanj dva milijona točk, GPS za
zajem lokacije in možnost povezave v medmrežje.
Mobilna aplikacija v osnovi deluje brez povezave v medmrežje. Povezava s spletom je
nujna pri registraciji, prvi prijavi in sinhronizaciji podatkov z osrednjim strežnikom.
Mobilna aplikacija je brezplačna in prosto dostopna v Googlovi trgovini na naslovu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gozdis.invazivke2
Za prenos aplikacije na svojo mobilno napravo morate imeti odprt Googlov račun, v
katerem je registrirana vaša Android naprava.
Za uporabo mobilne aplikacije Invazivke se moramo registrirati. Če imamo uporabniški
račun za spletno aplikacijo, registracija ni potrebna, saj uporabimo isti uporabniški račun.

4.2.1

Vnos in urejanje najdbe

Za vnos nove najdbe moramo aplikaciji dovoliti dostop do GPS lokacije in zajem
fotografij. Lokacija najdbe se zajame avtomatsko z vgrajeno GPS napravo.
Obrazec za vnos in urejanje najdbe sta identična. Obrazec ima naslednje dele (Slika 25):
1) Lokacija – podatki o trenutni GPS lokaciji. Prikazujejo se koordinati X in Y (m),
natančnost zajema lokacije in število satelitov, s katerimi je GPS naprava
povezana.
2) Skupina – spustni seznam skupine organizmov, ki služi kot filter za izbor vrste.
3) Vrsta – obvezno polje. V spustnem seznamu se prikazujejo vrste glede na izbrano
skupino organizmov (2). Polje je izpolnjeno samodejno v primeru, ko obrazec za
Novo najdbo odpremo iz obrazca za opis določene vrste.
4) Naziv lokacije – napišemo ime lokacije. V primeru, da polje pustimo prazno,
sistem ob prenosu podatkov na osrednji strežnik samodejno priredi naziv lokacije
glede na najbližje ime iz registra zemljepisnih imen.
5) Število osebkov (ocena) – vpišemo število osebkov vrste. Podatek je neobvezen.
6) Površina (ocena v m2) – vpišemo površino, ki jo vrsta porašča. Podatek je
neobvezen.
7) Opomba – vpišemo poljubne opombe.
8) Kontrolna gumba Shrani in Prekliči.
9) Dodaj fotografijo – odpre se obrazec za zajem fotografije.
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Obrazec za zajem fotografije ima naslednje funkcije (Slika 26):
1) Okvir s podatki o trenutni lokaciji (koordinati X in Y, natančnost zajema lokacije,
število satelitov).
2) Zapri obrazec za zajem fotografije.
3) Fotografiraj. Ko odpremo obrazec, se privzeto prikazuje predogled slike. Za zajem
fotografije kliknemo na ta gumb. Ob kliku na gumb se izvrši samodejno
fokusiranje na objekt in zapisovanje podatkov o lokaciji neposredno v fotografijo.
Namesto gumba z rdečo piko v sredini se prikaže gumb v obliki fotoaparata. Če s
fotografijo nismo zadovoljni, kliknemo na gumb za ponovno fotografiranje.
4) Shrani fotografijo – dodaj fotografijo k izbrani najdbi. Pozor: v primeru, da lokacija
(1) ni na voljo, je shranjevanje fotografije onemogočeno. Ko kliknemo ta gumb, se
fotografija shrani, obrazec za zajem fotografije se zapre in vrnemo se v obrazec za
urejanje najdbe.
5) Zasuči sliko v desno ali levo smer za 90°. Ob pritisku na enega izmed teh dveh
gumbov moramo počakati trenutek, da se funkcija izvede.

Slika 25: Vnos nove najdbe

Slika 26: Zajem fotografije

4.2.2 Prenos – sinhronizacija podatkov
Mobilna aplikacija Invazivke v osnovi deluje brez povezave v medmrežje. Zato se vsi
podatki shranjujejo v lokalno podatkovno zbirko. V spletni aplikaciji in v osrednji
podatkovni zbirki bodo podatki na voljo po postopku sinhronizacije podatkov.
Sinhronizacijo podatkov lahko sprožimo kadarkoli iz menija ali orodne vrstice.
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Obrazec za sinhronizacijo podatkov ima tri enote (Slika 27):
1) Vrsta podatkov, ki se trenutno prenaša.
2) Vrstica poteka celotne operacije.
3) Vrstica poteka trenutne operacije.

Slika 27: Sinhronizacija podatkov med uporabnikom in osrednjo podatkovno zbirko

Reševanje težav
V primeru morebitnih težav med terenskim delom ali pri vnosu v bazo ali mobilno
aplikacijo se popisovalci lahko obrnejo na koordinatorja akcije, dr. Aleksandra Marinška
(aleksander.marinsek@gozdis.si, 01 200 78 11).
Preverjanje podatkov in fotografij
Dodajanje fotografij je obvezno pri vsakem vnosu posamezne vrste. Vsak vnos preveri
nekdo od za to zadolženih koordinatorjev projekta. V primeru nejasne, slabe ali
nepopolne fotografije se avtorja popisa kontaktira preko elektronske pošte in se ga
pozove k oddaji ustreznejše fotografije ali rastlinskega materiala.
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5 Seznam rastlinskih vrst za popis
Preglednica 1: Izbor tujerodnih vrst (odebeljeno) iz Opozorilnega in Opazovalnega seznama za popis v gozdnem
prostoru na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Neodebeljeno so označene ostale vrste, ki so del
seznama, vendar jih na območju KPTRŠh ne pričakujemo.

Št. Slovensko ime

Znanstveno ime

1

ameriški javor

Acer negundo

2

veliki pajesen

Ailanthus altissima

3

Ambrosia artemisiifolia

4

pelinolistna žvrklja,
ambrozija
navadna amorfa

5

thunbergov češmin

Berberis thunbergii

6

Conyza canadensis
- vključuje tudi Conyza albida

7

kanadska hudoletnica
(vključuje tudi belkasto
hudoletnico)
enoletna suholetnica

8

žlezava nedotika

Impatiens glandulifera

9

drobnocvetna nedotika

Impatiens parviflora

10

čokoladna akebija

Akebia quinata

klasasta hrušica

Amelanchier spicata

arauja

Araujia sericifera

11

severnoameriške nebine

Aster spp.

12

papirjevka

Broussonetia papyrifera

13

cigarovec

Catalpa bignonioides

ameriški koprivovec

Celtis occidentalis

svečniški osat

Cirsium candelabrum

14

sivi dren

Cornus sericea

15

polegla panešplja

Cotoneaster horizontalis

južnoafriški bršljan

Delairea odorata

ozkolistna oljčica

Elaeagnus angustifolia

bodeča oljčica

Elaeagnus pungens

grmasti slakovec

Fallopia baldschuanica

gomoljasti slakovec

Fallopia multiflora

sahalinski dresnik

Fallopia sachalinensis

ameriški jesen

Fraxinus americana

pensilvanski jesen

Fraxinus pennsylvanica

orjaški dežen

Heracleum mantegazzianum

perzijski dežen

Heracleum persicum

sosnovskijev dežen

Heracleum sosnowskyi

16

Amorpha fruticosa

Erigeron annuus
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Opozorilni
seznam

Opazovalni
seznam

japonski hmelj

Humulus japonicus

balfourova nedotika

Impatiens balfourii

latnati mehurnik

Koelreuteria paniculata

18

japonsko kosteničje

Lonicera japonica

19

maackovo kosteničje

Lonicera maackii

tatarsko kosteničje

Lonicera tatarica

mnogolistni volčji bob

Lupinus polyphyllus

navadna kustovnica, goji

Lycium barbarum

navadna mahonija

Mahonia aquifolium

usnatolistna mahonija

Mahonia bealei

pavlovnija

Paulownia tomentosa

himalajski dresnik

Persicaria wallichii
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bambusi

Phyllostachys sp.

23

krhljasta barvilnica

Phytolacca acinosa

24

navadna barvilnica

Phytolacca americana

25

lovorikovec

Prunus laurocerasus

26

pozna čremsa

Prunus serotina

kudzu

Pueraria montana var. lobata

rdeči hrast

Quercus rubra

zlati ribez

Ribes aureum

iranska robida

Rubus armeniacus

28

deljenolistna robida

Rubus laciniatus

29

rdečeščetinava robida

Rubus phoenicolasius

robati kurbusnjak

Sicyos angulatus

douglasova medvejka
(vključuje križanec
billardijeva medvejka)
japonska medvejka

Spiraea douglasii
(tudi Spiraea × billardii)

polstena medvejka

Spiraea tomentosa

sibirski brest

Ulmus pumila

lisičja vinska trta, zimska
vinska trta

Vitis vulpina

17

20
21

27

30

31

Spiraea japonica

Legenda
Opozorilni seznam: Na opozorilnem seznamu so potencialno invazivne tujerodne vrste, ki
predstavljajo nevarnost za slovenske gozdove. Na seznam so uvrščene le tiste vrste, ki so vezane
na gozdni prostor in je pričakovano njihovo pojavljanje v gozdovih, v sestojnih vrzelih, na gozdnih
robovih in ob gozdnih cestah. Opozorilni seznam vključuje tiste vrste, ki so v drugih državah s
primerljivimi okoljskimi in podnebnimi razmerami že invazivne in jih v Sloveniji smatramo kot
potencialno invazivne vrste in se poleg tega pojavljajo v bližini Slovenije, zato obstaja verjetnost,

24

da se razširijo na območje naše države. Pri rastlinah smo upoštevali tudi tiste vrste, ki so že
prisotne v Sloveniji, vendar so njihove populacije majhne in lokalizirane in ocenjujemo, da jih je
še mogoče povsem izkoreniniti, zato je smiselno aktivno iskanje novih lokacij in hitro odzivanje
ob njihovem odkritju. Upoštevali smo tudi relevantne vrste, ki so z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1141 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU)
št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta vključene na seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo
Unijo. Za te vrste mora Slovenija skladno z Uredbo (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst vzpostaviti sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja.
Opazovalni seznam: Na opazovalni seznam so vključene invazivne tujerodne vrste, ki so
vezane na gozdni prostor in se že pojavljajo v slovenskih gozdovih v širšem obsegu. Sporočanje
lokacij teh vrst je pomembno za spremljanje njihovega nadaljnjega širjenja, pripravo ukrepov
upravljanja s temi vrstami ter ozaveščanje različnih ciljnih skupin.
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7 Seznam uporabnih spletnih povezav
Bioportal – podatkovna zbirka razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst
Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
Foto narava
http://galerija.foto-narava.com
Karta gozdnih združb
http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/
Kazalci okolja v Sloveniji
http://kazalci.arso.gov.si
Podrobni opisi tujerodnih rastlin
http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/podrobni-opisirastlin/
Raba kmetijskih zemljišč
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
Slovenske rože
http://www.zaplana.net/flowers
Tujerodne vrste v Sloveniji in spletna stran projekta LIFE ARTEMIS:
http://www.tujerodne-vrste.info
Na tej spletni strani je tudi objavljen priročnik v pdf formatu z aktivnimi spletnimi
povezavami.
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