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1. UVOD
Tujerodna vrsta je katerokoli živo bitje, oz. organizem, ki je bilo namerno ali nenamerno zaneseno
na območje zunaj svoje naravne razširjenosti, ki ga brez človekove pomoči ne bi moglo doseči.
Kaj pa so invazivne tujerodne vrste (ITV)? To so tiste vrste organizmov, ki škodujejo domorodnim
vrstam ter ogrožajo njih in njihovo življenjsko okolje ali ekosisteme. Mnoge negativno vplivajo tudi
na gospodarstvo in zdravje ljudi. Ko se tujerodne vrste v novem okolju razširijo in ustalijo, jih
pogosto ni več mogoče odstraniti. V tem primeru rečemo, da so postale invazivne. Vse tujerodne
vrste ne razvijejo invazivnega potenciala.
Gozd je v naših predstavah zdravo življenjsko okolje, ki ima močno obnovitveno sposobnost. Žal
sedanje obdobje zaznamujejo nagle spremembe, ki jih v naravi največkrat posredno ali
neposredno povzročamo ljudje s svojimi dejavnostmi in se kažejo v obliki različnih motenj
(žledolomi, vetrolomi, napadi podlubnikov in bolezni). Gozdovi pa na nagle spremembe niso
najbolje kratkoročno prilagojeni. Gozdne ekosisteme tako ogrožajo tudi invazivne tujerodne vrste
in organizmi, še posebej na območjih, ki so prizadeti zaradi različnih motenj. Na te vrste smo bolj
pozorni šele v zadnjem času. Ugotavljamo, da so se določene ITV razširile v naše gozdove do te
mere, da jih ne moremo več izkoreniniti. Po drugi strani pa prihajajo tudi nove vrste, ki so trenutno
še v fazi naselitve in so njihove populacije zelo majhne in le malo površinsko prisotne. Te vrste je
še mogoče odstraniti iz gozdnega ekosistema ali pa celo preprečiti njihovo naselitev.
Urbani gozdovi so zaradi bližine naselij in vrtov ter parkov še posebej ogroženi, saj je pritisk ljudi in
njihovih aktivnosti na te gozdove še posebej velik. Z namenom, da bi zajezili naraščajočo škodo
zaradi tujerodnih vrst, v okviru projekta LIFE ARTEMIS vzpostavljamo sistem, s katerim bomo
potencialno invazivne tujerodne vrste zaznali čim prej po njihovem pojavu. V tem projektu
vzpostavljamo tudi sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) na tujerodne vrste v
gozdu. Ta bo omogočal, da bomo nove tujerodne vrste zaznali v zgodnjih fazah širjenja in z
različnimi ukrepi preprečili, da bi te lahko oblikovale trajne, obsežne populacije, ki bi povzročale
škodo.
V okviru projekta LIFE ARTEMIS - akcije B.4 - Vključevanje prostovoljcev v upravljanje z ITV v urbanih
gozdovih smo predvideli naslednje aktivnosti:
1. Aktivacija prostovoljcev
2. Popis invazivnih tujerodnih rastlin in izbor prednostnih območij
3. Priprava akcijskega načrta za odstranitev ITV rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib (KPTRŠh)
4. Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na izbranih območjih
5. Platforma za pobude na področju upravljanja z invazivnimi tujerodnim rastlinami
V letu 2017 smo v okviru akcije B.4 izvedli aktivnosti 1 in 2.
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Ad 1. Aktivacija prostovoljcev
Cilj aktivnosti je bila promocija projektne aktivnosti v KPTRŠh in spodbuda prostovoljcev k
sodelovanju.
V mesecu maju 2017 smo v četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana (MOL), ki mejijo ali so v
bližini KPTRŠh izvedli predavanja o tujerodnih vrstah, s posebnim poudarkom na aktivnostih v
KPTRŠh. Predavanja so potekala: 10. maja 2017 v Četrtni skupnosti Šiška, 18. maja 2017 v Četrtni
skupnosti Vič, 24. maja 2017 v Četrtni skupnosti Rožnik in 31. maja 2017 v Četrtni skupnosti Center.
Na predavanjih smo predstavili splošno problematiko (invazivnih) tujerodnih vrst, poti vnosa,
razloge za povečevanje števila ITV ter njihove vplive na ekosistem. Predstavili smo tudi pomen
KPTRŠh kot zavarovanega in rekreacijskega območja ter nekatere (invazivne) tujerodne rastline
(ITV), ki se na tem območju že pojavljajo. Predavanja smo zaključili s predstavitvijo projekta LIFE
ARTEMIS in podrobneje Akcije B.4 ter z vabilom, da se občani pridružijo popisu tujerodnih rastlin v
letu 2017, v prihodnjih letih pa akcijam odstranjevanja tujerodnih rastlin na izbranih območjih.
Predavanj v četrtnih skupnostih se je udeležilo le 13 oseb, vendar se je 7 od teh oseb odločilo za
sodelovanje kot prostovoljni popisovalci, tako, da je bil namen predavanj dosežen.
Predavanje za študente smo namesto na Univerzi v Ljubljani izvedli 26. julija 2017 na
Raziskovalnem taboru v Predosljah, saj se tu običajno zbere večje število študentov, ki jih zanima
terensko delo. Predavanju je prisostvovalo 38 študentov.
Z aktivnostmi smo k sodelovanju pritegnili 24 popisovalcev – prostovoljcev, ki so se v avgustu
najprej udeležili dveh delavnic na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) ter v septembru in oktobru
2017 izvedli popis tujerodnih rastlin na območju KPTRŠh. Predvideli smo, da bodo prostovoljci v
tem času opravili okoli 300 delovnih ur, kar bi poleg vključitve popisovalcev, ki so zaposleni na
projektu, moralo zadoščati za popis celotnega popisnega območja parka.
Na GIS in na terenu v gozdu na območju KPTRŠh smo za popisovalce ITV organizirali dve delavnici
z naslovom ‘Usposabljanje za sodelovanje v sistemu za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje
(ZOHO) na tujerodne vrste v gozdu – za prostovoljce'. Usposabljanje prostovoljcev smo na GIS in
okolici organizirali v popoldanskem in večernem času (od 16:00 do 20:00 ure) v četrtek, 17. 8. 2017
in četrtek, 24. 8. 2017.
Splošne vsebinske točke usposabljanja so bile naslednje:
1. Problematika (invazivnih) tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih.
2. Predstavitev, opisi in napotki za prepoznavanje (invazivnih) tujerodnih vrst.
3. Kako se odzvati na najdbo (invazivne) tujerodne vrste – sodelovanje v sistemu ZOHO.
V kabinetnem delu usposabljanja prostovoljcev za popis tujerodnih rastlinskih vrst smo predstavili
naslednje vsebine:
1. Problematika (invazivnih) tujerodnih vrst v gozdu in sistem za zgodnje obveščanje in hitro
odzivanje nanje (ZOHO);
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2. Kje bomo popisovali tujerodne rastlinske vrste? - Predstavitev območja popisa invazivnih
tujerodnih vrst (KPTRŠh) in sistema poti;
3. Poročanje o najdbah invazivnih tujerodnih rastlin v KPTRŠh v informacijski sistem Invazivke;
4. Popis (potencialno) invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v urbanem gozdu Ljubljane Predstavitev rastlinskih vrst z Opozorilnega in Opazovalnega seznama – LIFE ARTEMIS.
Kabinetnemu delu je sledil terenski del usposabljanja s prepoznavanjem vrst z Opozorilnega in
Opazovalnega seznama LIFE ARTEMIS, ki so ga izvedli strokovnjaki za rastlinske vrste. Začetek
izobraževalne trase je bil na vrtu GIS, nadaljevala se je naprej v gozd za stavbo GIS in po gozdu proti
cerkvi na Rožniku. Od tam so udeleženci usposabljanja šli po cesti proti vznožju Rožnika, mimo
gostilne Čad in nazaj proti GIS. Ob izobraževalni trasi so spoznali 15 rastlinskih vrst z omenjenih
seznamov. Poleg teh so spoznali še nekaj drugih vrst, ki so invazivne in tudi splošno razširjene na
tem območju (npr. robinija, orjaška zlata rozga, japonski in češki dresnik), in nekaj tujerodnih vrst,
ki se že pojavljajo v gozdu in lahko postopoma razvijejo invazivni potencial (npr. kivi).
Ad 2. Popis tujerodnih rastlin in izbor prednostnih območij
Namen te aktivnosti je bil popis tujerodnih rastlinskih vrst z opozorilnega in opazovalnega seznama
(Priloga 1), ki sta nastala v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Med njimi so invazivne ali potencialno
invazivne vrste za gozd. Popis rastlinskih vrst smo izvedli v KPTRŠh. Izvedli so ga ustrezno
usposobljeni prostovoljci ob podpori strokovnjakov za rastlinske vrste (botaniki) in vegetacijo.

2. MATERIALI IN METODE
Za namene popisovanja smo izdelali podrobno metodologijo popisovanja, ki je predstavljena v
publikaciji Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib (Marinšek in sod. 2017). Publikacija je služila kot pomoč prostovoljcem pri terenskem
delu in vnosu podatkov.
Glavni poudarki te metode so:
Območje popisovanja in kasnejšega odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KPTRŠh) 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.
V Navodilih za popis…(Marinšek in sod. 2017) smo poleg metod terenskega popisa rastlin dodali
tudi tehnična navodila za uporabo karte na mobilnih napravah (telefoni, tablice) z operacijskim
sistemom Android (program Collector for ArcGIS) (Slika 2) ter navodila za poročanje o invazivnih
tujerodnih vrstah s spletno in mobilno aplikacijo (aplikacija Invazivke) (Slika 3). Pripravili smo tudi
seznam 32 potencialnih tujerodnih rastlinskih vrst v KPTRŠh (Priloga 1), seznam relevantne
literature in uporabnih spletnih povezav.
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Slika 1. Pregledni zemljevid območja Krajinskega parka Rožnik, Tivoli in Šišenski hrib (vir:
Orientacijski klub Tivoli)

Slika 2. Obrazec v Trgovini Play za namestitev programa Collector for ArcGIS
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Slika 3. Obrazec v Trgovini Google Play za namestitev programa Invazivke
Oprema za terensko delo pri popisovanju je bila sledeča:
•

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

•

terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih,

•

zemljevid območja KPTRŠh,

•

fotoaparat ali mobilni telefon/tablica s fotoaparatom in GPS-om,

•

GPS ali mobilni telefon z GPS-om,

•

terenska obutev in obleka,

•

repelent proti klopom.

Vse najdbe so prostovoljci s pomočjo Androidne aplikacije Invazivke sproti vnašali v mobilne
naprave in jih kasneje (npr. na domačem WiFi omrežju) s sinhronizacijo prek internetnega omrežja
prenesli v centralni informacijski sistem. Če imamo mobilno napravo z omogočenim podatkovnim
prenosom, lahko najdbe vnašamo neposredno v spletno aplikacijo. Koordinatorji dela so vseskozi
nudili pomoč pri koordinaciji popisov ter zbiranju podatkov in vnašanju v elektronsko obliko.
Napotki za popisovanje
Za delo na terenu je vsak popisovalec prejel natančna navodila za popisovanje in sicer:
•
•
•

v obliki tiskane izdaje navodil (Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib),
v obliki prikaza dela na terenu in uvodnih delavnicah ter na demonstracijskem terenskem
prikazu,
v obliki osebnih konzultacij s koordinatorji popisa.

Napotki za delo na terenu:
1. Posamezni popisovalec dela na dan efektivno okvirno do 4 ure.
2. Pregleduje koridor širok okvirno 10 m (5 m levo – desno od ceste ali poti).
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 napravah.
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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.

Prepoznavanje rastlin
Lažje prepoznavne vrste so prostovoljci takoj vpisali v mobilno aplikacijo Invazivke. Vse rastline, za
katere so menili, da so tarčne invazivne tujerodne vrste, so:
•

fotografirali (obvezno!),

•

po potrebi nabrali in določili v laboratoriju ali doma s pomočjo določevalnih ključev ali

•

nabrali in za pomoč pri določanju prosili koordinatorja popisa.

Zaradi lažje in varnejše izvedbe, so prostovoljci izvedli popisovanje ITV predvsem na površinah ob
cestah in poteh v KPTRŠh. Za izvedbo popisa smo izbrali okoli 50 km cest in poti v KPTRŠh. Razlog
za izbor cest in poti je bilo dejstvo, da je na površinah ob cestah in poteh povečana možnost vnosa
ITV in da je zaradi ugodnejše svetlobnih razmer večja verjetnost za pojavljanje ITV. Na ta način pa
so se popisovalci tudi varneje gibali po gozdu. Premikanje na površinah izven poti je tudi precej
bolj težavno, saj je relief v KPTRŠh precej razgiban s številnimi globokimi jarki, s strugami studencev
in potokov. Poleg tega pa je po žledolomu in sanaciji njegovih posledic nastalo veliko število
sestojnih vrzeli, z večjimi količinami sečnih ostankov in tudi odmrlega lesa večjih dimenzij. Dodatno
premikanje izven poti zelo otežuje tudi gosta pritalna vegetacija, še posebej močno razraščene so
vrste iz rodu robid (Rubus spp.) ter ponekod mladje in gošča drevesnih vrst.
Vsak vnos rastline v aplikacijo Invazivke (Slika 4) so potrdili ali ovrgli za to kompetentni strokovnjaki.
S tem smo skušali zagotoviti čimbolj natančno evidenco ITV na območju popisa v KPTRŠh.
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Slika 4. Obrazec na spletni strani Invazivke.si, kjer so strokovnjaki vsako najdbo preverili s
pomočjo fotografije vrste, ki jo je popisovalec moral dodati k najdbi.
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3. REZULTATI POPISA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN
Skupna dolžina transektov, na katerih smo evidentirali invazivne tujerodne rastlinske vrste (ITV) v
Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KPTRŠh), je bila 48.380 m (Slika 5). Prostovoljci, ki
so popisovali ITV na tem območju, so na prehojenih transektih pregledovali pas širine 10 m (5
metrov na vsako stran izbranih poti). Delo je opravilo 16 od 24 prostovoljcev, ki smo jih na dveh
tematskih delavnicah izobrazili za popis ITV. Poleg tega je sodelovalo 8 oseb, ki so del projektne
ekipe LIFE ARTEMIS ter dve osebi, ki profesionalno delujeta v KPTRŠh. Skupaj je popis ITV opravljalo
26 oseb z različno stopnjo strokovne usposobljenosti za prepoznavanje ITV .
Območje KPTRŠh obsega 5 km2, prostovoljci so pregledali in popisali približno 483.800 m2, kar
pomeni 9,6 % celotnega območja. Cilj, ki smo si ga zastavili, je bil pregled in popis ITV na 10 %
območja. Ugotavljamo, da smo cilj dosegli.

Slika 5. Območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KPTRŠh) z vrisanimi načrtovanimi
potmi/transekti (rdeča barva) po katerih smo načrtovali izvajanje inventarizacije ITV ter dejansko
prehojene poti kjer smo inventarizacija ITV izvedli (zelena barva).
Skupno število zabeleženih in geokodiranih ITV je bilo 1402. Izmed 60 ITV, ki so na Opozorilnem ali
Opazovalnem seznamu LIFE ARTEMIS (de Groot in sod. 2017), smo v KPTRŠh zabeležili 25 različnih
rastlinskih vrst (Preglednica 1, Slika 6). Posebna kategorija so Druge tujerodne rastline (Plantae), v
katero smo uvrstili vse najdene ITV in druge tujerodne rastline, ki pa niso na seznamu projekta LIFE
ARTEMIS (de Groot in sod. 2017). V Preglednici 1 podajamo število geokodiranih najdb posameznih
ITV. Število osebkov na določeni lokaciji je lahko tudi bistveno višje, saj so prostovoljci v primeru
večjega števila osebkov iste vrste na izbrani geokodirani lokaciji ocenili in zabeležili tudi število ali
pokrovnost (v m2) teh osebkov, ki pa je ne navajamo.
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Preglednica 1. V letu 2017 popisane invazivne tujerodne rastline v Krajinskem parku Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib.
ITV (latinsko ime)
Acer negundo
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa

ITV (slovensko ime)
ameriški javor, negundovec
veliki pajesen
pelinolistna žvrklja, ambrozija
navadna amorfa

Št. najdb
11
123
8
5

Berberis thunbergii
Catalpa bignonioides
Conyza canadensis
Conyza sumatrensis
Cornus sericea
Cotoneaster horizontalis

thunbergov češmin
cigarovec
kanadska hudoletnica
belkasta hudoletnica
sivi dren, svilnati dren
polegla panešplja

31
7
75
1
80
5

Erigeron annuus
Fallopia baldschuanica
Impatiens balfourii
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Lonicera maackii

enoletna suholetnica
grmasti slakovec
balfourova nedotika
žlezava nedotika
drobnocvetna nedotika
maackovo kosteničje

452
1
3
39
217
8

Mahonia aquifolium
Paulownia tomentosa
Phyllostachys sp.
Phytolacca americana
Plantae
Prunus laurocerasus

navadna mahonija
pavlovnija
bambusi
navadna barvilnica
druge tujerodne rastline
lovorikovec

3
16
11
13
148
26

Quercus rubra
Rubus phoenicolasius
Spiraea japonica
Symphyotrichum spp. (syn. Aster
spp.)
SKUPAJ

rdeči hrast
rdečeščetinava robida
japonska medvejka
severnoameriške nebine

77
3
35
4
1402

Grafični prikaz števila osebkov posameznih ITV najdenih v KPTRŠh je na Sliki 6. Od ostalih
tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst, ki niso vključene na seznam ITV v okviru projekta LIFE
ARTEMIS (de Groot in sod. 2017; Kus Veenvliet in sod. 2017) smo v podatkovno bazo zabeležili tudi
naslednje tujerodne rastlinske vrste: kivi (Actinidia deliciosa), črnoplodni mrkač (Bidens frondosa),
rudbekija (Rudbeckia laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), cigarovec (Catalpa
bignonioides), črni razhudnik (Solanum nigrum), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik
(Fallopia x bohemica), vejicati rogovilček (Galinsoga ciliata), gledičevka (Gleditsia triacanthos), indijski
jagodnjak (Duchesnea indica), dojcija (Deutzia scabra), maklura (Maclura pomifera), mandžurski oreh
(Juglans mandshurica), peterolistna vinika (Parthenocisssus quinquefolia), orjaška zlata rozga
(Solidago gigantea), tulipanovec (Liriodendron tulipifera).
V podatkovni bazi so vrste zabeležene pod kategorijo Druge tujerodne rastline (Plantae).
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Slika 6. Grafični prikaz števila posameznih ITV v KPTRŠh, popisanih v letu 2017.

Slika 7. Lokacije najdb invazivnih tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib.
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Vsi sodelujoči v popisu ITV so delo opravili v času od 5. junija do 19. novembra 2017. Podrobnejši
pregled dinamike popisovanja je predstavljen na Sliki 8. Največje število najdb je bilo zabeleženih
v mesecu septembru, sledita avgust in oktober. V juniju, juliju in novembru je bilo število najdb
opazno nižje, predvsem zaradi tega, ker junija in julija v delo še nismo vključili prostovoljcev.
Novembra pa se je vegetacijska doba že zaključevala, prostovoljci pa so glede na naše usmeritve
svoje transekte pregledali že v predhodnih mesecih, ko so ITV v optimalni razvojni fazi in večinoma
dobro prepoznavne.

Slika 8. Pregled števila vseh najdb ITV po dnevih in mesecih v letu 2017.
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4. OPIS INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN IN NJIHOVO
POJAVLJANJE NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA

Opisi tujerodnih rastlin, ki smo jih popisali na območju KPTRŠh, je povzetih po Terenskemu
priročniku za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (Kus Veenvliet in sod. 2017).

4.1

Ameriški javor, negundovec (Acer negundo L.)

OPIS: Listopadno, srednje visoko drevo. Habitus je
precej odvisen od rastnih razmer. Običajno je
pokončno drevo, v bolj senčnih razmerah pa
nagnjeno, poleglo. Skorja mlajših vej je gladka in
zelena. Listi so nasprotno razvrščeni in pernato
sestavljeni iz 3–7 kratkopecljatih, širokosuličastih do
jajčastih lističev, končni je lahko trikrp. Spodnja
stran listov je svetlo zelena. Vrsta je dvodomna.
Socvetja so mnogocvetna, viseča in dolgopecljata.
Plodovi razpadejo na dva krilata oreška.
HABITAT: Pogosto sajen v parkih, drevoredih in na
vrtovih. Uspeva na obrežjih vodotokov, ruderalnih
rastiščih, gozdnih robovih in v nižinskih gozdovih.
POT VNOSA: okrasna rastlina, sajenje v gozdu.
STATUS V SLOVENIJI: Pogost v nižinskem delu
Slovenije, predvsem v urbanem okolju in ob vodotokih, od koder se hitro širi.
STATUS V PARKU: Pojavlja se točkovno, predvsem v južnem in severnem delu parka, in ne tvori
strnjenih sestojev (Slika 9). Na južnem delu, v Rožni dolini, ga najdemo predvsem kot parkovno
drevo, medtem, ko je v severnem delu zabeležen v gozdnih sestojih.

Slika 9. Ugotovljena razširjenost ameriškega javorja na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib leta 2017
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4.2

Veliki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)

OPIS: Listopadno drevo z debelimi vejami.
Skorja je gladka in sivkasta. Listi so
premenjalno razvrščeni, dolgi več decimetrov,
goli, pernato sestavljeni s kratkopecljatimi
širokosuličastimi lističi, ki so pri dnu prisekani
do srčasti. Listno vreteno in mladi poganjki
imajo močan, neprijeten vonj. Vrsta je
dvodomna. Socvetja so velika, gosta in
pokončna. Na ženskih rastlinah se razvijejo
nekaj cm dolgi krilati oreški širokosuličaste
oblike s semenom v sredini, ki postopno
odpadajo do naslednje pomladi.
HABITAT: Pogosto sajeno okrasno drevo, ki se
invazivno širi po suhih ruderalnih rastiščih in
kot pionirska vrsta na zaraščajočih opuščenih
suhih travnikih, tudi v skalnih razpokah.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, sajenje v gozdu.
STATUS V SLOVENIJI: Pogost v nižinskih in gričevnatih predelih, predvsem v osrednjem in
zahodnem delu Slovenije. Velika težava je v urbanem okolju, saj lahko kali v vsaki razpoki.
STATUS V PARKU: V KPTRŠh se pajesen točkovno pojavlja na celotnem območju znotraj gozdnih
sestojev, večjo koncentracijo osebkov pa smo zabeležili na vzhodnem delu KPTRŠh, v neposredni
bližini Tivolskega parka (Slika 10).

Slika 10. Ugotovljena razširjenost velikega pajesena na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib leta 2017
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4.3

Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.)

OPIS: Enoletna, precej razrasla rastlina s
tanko, ravno korenino. Listi so premenjalno
razvrščeni, dvakrat pernato deljeni. Listni
pecelj je porasel z redkimi, dolgimi štrlečimi
dlakami. Moška socvetja so viseči koški v
dolgem pokončnem enostavnem grozdu na
vrhu poganjkov. Ženska socvetja se razvijejo v
zalistjih. Plod je orešek, ki se razvije iz
celotnega ženskega socvetja in nima dlačic.
HABITAT: Predvsem suha ruderalna mesta,
cestni robovi, njive in njihovi robovi. Ponekod
uspeva tudi v presvetljenih delih nižinskih
gozdov.
POTI VNOSA: primes kmetijskim rastlinam in
semenom za ptice.
STATUS V SLOVENIJI: Pogosta v nižinskem in gričevnatem delu Slovenije. Njeni plodovi so
pogosto v ptičji hrani, zato se pojavlja v bližini ptičjih krmilnic. Širi se tudi z vozili, kmetijsko in
gradbeno mehanizacijo in kosilnicami ter s premeščanjem zemljine. Ima dolgoživa semena, ki
lahko v tleh preživijo desetletja.
STATUS V PARKU: Ambrozija, ki spada med enoletne rastline in ki za svoje uspevanje potrebuje
veliko svetlobe, smo evidentirali le na nekaj mestih, predvsem na vzhodnem delu KPTRŠh, v
bližini vrtov in ob poteh, kjer so svetlobni pogoji za njeno rast boljši (Slika 11).

Slika 11. Ugotovljena razširjenost pelinolistne žvrklje ali ambrozije v Krajinskega parka Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib v letu 2017.
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4.4

Navadna amorfa (Amorpha fruticosa L.)

OPIS: Razrasel listopadni grm. Listi spiralasto
razvrščeni, podobni listom robinije, vendar
drobno perforirani, dolgi 15–30 cm, sestavljeni
iz 5–17 parov ozkojajčastih lističev. Na vrhu
poganjkov se razvijejo ozka, 5–15 cm dolga
grozdasta, pokončna socvetja s številnimi
temno vijoličastimi cvetovi, iz katerih so vidne
rumene prašnice. Plodovi so cca 1 cm dolgi
temno pikčasti stroki.
HABITAT: Senčni do polsenčni habitati, rečna
obrežja, gozdni robovi, grmišča, ruderalna
rastišča v nižinah. Vrsta je neredko sajena na
vrtovih in v parkih.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, medonosna
rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Razširjena raztreseno po vsej nižinski Sloveniji. V nekaterih predelih že kaže
invazivnost in se širi. Pri širjenju večkrat aktivno sodelujejo čebelarji.
STATUS V PARKU: Nahajališče amorfe je na celotnem območju KPTRŠh le eno in sicer za stavbo
Gozdarskega inštituta Slovenije (Slika 12). Na tem mestu je amorfa razširjena na nekaj deset
kvadratnih metrih.

Slika 8. Ugotovljena razširjenost navadne amorfe v Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.
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4.5

Thunbergov češmin (Berberis thunbergii DC.)

OPIS: Gosto razrasel listopadni grm s tankimi
vejami. Listi so zeleni do rdečkasti (pri
različnih sortah tudi rumeni, beli, pisani, rdeči
ali škrlatno rdeči), dolgi 2–4 cm in široki do 1,5
cm, lopatičasti, z zaokroženim vrhom in
postopno zoženi proti dnu. Prilista sta
spremenjena v tanka, ostra trna. Rumeni do
rdečkasti cvetovi so v zalistnih grozdih. Os
socvetja je lokasto ukrivljena. Plodovi so rdeče
eliptične jagode, ki na vejah ostanejo tudi
pozimi.
HABITAT: Pogosto gojen kot okrasni grm in v
živih mejah, od koder se lahko širi tudi v
gozdni prostor, predvsem na odprte površine.
Naturaliziran v podrasti živih mej in na vlažnih mestih v nižinskem gozdu (ob potokih, obrobjih
barij).
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Vrsta je pogostejša v osrednjem delu Slovenije, od koder bi se lahko širila v
naravna okolja. Gojena je po vsej Sloveniji. Semena širijo ptice.
STATUS V PARKU: Thunbergov češmin smo evidentirali na celotnem območju KPTRŠh, predvsem
na severni in južni legi parka (Slika 13). Lokacije najdb kažejo na to, da se kot okrasna rastlina
vrtov, živih mej in parkov širi iz urbanega okolja v gozd.

Slika 13. Ugotovljena razširjenost thunbergovega češmina v Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.6

Cigarovec (Catalpa bignonioides Walt.)

OPIS: listopadno drevo z enostavnimi listi, ki so
nasprotno razvrščeni ali po 3 v vretencu,
dolgopecljati, dolgi 10 do 30 cm, srčasto jajčasti,
kratko priostreni, celorobi ali plitvo 3-krpi, po
spodnji strani dlakavi, z vijoličastimi žleznimi
laski v žilnih kotih in z neprijetnim vonjem.
Podobni listom pavlovnije. Cvetovi so združeni
v večcvetna latasta socvetja, venec dolg 3-5 cm,
zvončast, bel do rožnat, znotraj škrlatno
pikčasti in z dvema rumenima pegama. Plod je
nekaj dm dolga viseča črtalasta glavica, semena
so podolgovata, s šopom laskov na vsakem
koncu.
HABITAT: vrtovi, parki.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, izvengozdni
nasadi.
STATUS V SLOVENIJI: dokaj pogosta vrsta v mestih, redka v gozdnem prostoru.
STATUS V PARKU: Cigarovec je na območju KPTRŠh evidentiran le kot okrasna drevesna vrsta, ki
jo najdemo v okolici vrtov in parkov (Slika 14). V gozdnih sestojih v KPTRŠh je nismo evidentirali.

Slika 9. Ugotovljena razširjenost cigarovca v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v letu
2017.
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4.7

Kanadska hudoletnica (Conyza canadensis (L.) Cronq.)

OPIS: Pokončna enoletnica živozelene barve.
Steblo je mehko dlakavo, z večjim številom
spiralasto nameščenih listov. Razvije se iz
pritlične listne rozete. Listi so dlakavi, sivozeleni in suličasti. Ima 22 do 45 jezičastih
cvetov, jeziček je dolg 0,5 do 1 mm. Ovojek
(skoraj) gol. Cveti od junija do oktobra.
HABITAT: njive vinogradi, groblje, nabrežja in
poseke od nižine do subalpinskega pasu.
POTI VNOSA: slepi potnik.
STATUS V SLOVENIJI: splošno razširjena.
STATUS V PARKU: Kanadska hudoletnica je v
KPTRŠh precej močno razširjena (Slika 15).
Njena nahajališča so predvsem presvetljeni
sestoji in jase v južnem, osrednjem in zahodnem delu KPTRŠh.

Slika 10. Ugotovljena razširjenost kanadske hudoletnice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.8

Belkasta hudoletnica (Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker)

OPIS: Pokončna enoletnica. Steblo je mehko
dlakavo, z večjim številom spiralasto
nameščenih listov. Razvije se iz pritlične listne
rozete. Listi so dlakavi, sivo-zeleni, suličasti,
dolgi 4–10 cm in široki 5–12 mm. Drobni
cvetovi so združeni v socvetja – koške, ki so
razvrščeni v piramidasto socvetje. Koški
številni, zelo majhni (okoli 5 mm v premeru).
Cevasti cvetovi so rumeni, jezičasti (zunanji) so
beli in dolgi le okoli 1 mm. Plodovi so suhi,
enosemenski, dolgi do 3 mm. Lasasta kodeljica
jim omogoča širjenje z vetrom.
HABITAT: Raste na toplih in suhih rastiščih, ob
poteh in zidovih, tudi na toplih, presvetljenih
površinah v gozdovih in na posekah.
POTI VNOSA: slepi potnik.
STATUS V SLOVENIJI: Vrsta negozdnih, odprtih in ruderalnih površin submediteranskega dela
Slovenije. Zdaj se širi tudi na gozdnih površinah, ki so bile poškodovane zaradi žleda.
STATUS V PARKU: Belkasta hudoletnica je težko ločljiva od kanadske hudoletnice. V KPTRŠh smo
zabeležili le eno lokacijo, kjer se vrsta pojavlja (Slika 16). Njena prisotnost je vprašljiva, zato jo
bomo v letu 2018 še enkrat preverili.

Slika 11. Ugotovljena razširjenost belkaste hudoletnice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.9

Sivi ali svilnati dren (Cornus sericea L.)

OPIS: Listopadni grm s številnimi olesenelimi pritlikami. Skorja je gladka, temnordeča (redkeje
rumena ali rjava), bleščeča. Na njej so vidne
lenticele (prezračevalne brazgotine). Listi so
nasprotno nameščeni, jajčastosuličasti, dolgi 8–
12 cm. Zgoraj so zeleni, spodaj pa sivi do
sivozeleni. Cvetovi so štirištevni, dišeči,
umazano beli. Združeni so v gosta, 5–8 cm
široka češuljasta socvetja. Koščičasti plodovi so
sočni, enosemenski, beli ali svetlosivi, kroglasti,
7–9 mm veliki.
HABITAT: Ustrezajo mu težka, namočena tla.
Pojavlja se v mokriščnih habitatih (npr. grez
črne jelše), ob rekah, močvirjih, posebej v
bližini naselij, kjer ga gojijo kot okrasni grm.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: V naravi so ga našli predvsem v Ljubljanski kotlini, poznano pa je tudi
uspevanje na nekaj lokalitetah na Gorenjskem.
STATUS V PARKU: Sivi ali svilnati dren je proti našim pričakovanjem zelo razširjena grmovna
tujerodna vrsta v KPTRŠh. Evidentirali smo ga predvsem na južnem, severnem in vzhodnem delu
KPTRŠh (Slika 17), zagotovo pa je to vrsta, ki ima na preiskovanem območju tendenco širjenja.

Slika 12. Ugotovljena razširjenost sivega ali svilnatega drena v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.10 Polegla panešplja (Cotoneaster horizontalis Decne.)
OPIS: Polegla panešplja je listopadni
(izjemoma tudi vednozeleni) grm, ki zraste do
1 meter visoko in do 2 m v širino. Njena rast je
sploščena. Veje so simetrične. Enostavni listi
so nameščeni premenjalno, dolgi od 1 do 3
cm. So eliptični, temno zeleni s ščetinasto
konico. Jeseni se obarvajo rdečkasto ali
vijolično. Cvetovi so skoraj sedeči, drobni,
rožnati in se razvijejo na novih poganjkih.
Koščičast plod je svetlo rdeč.
HABITAT: suhih in dobro odcedna prisojna
rastišča, vrtovi, parki.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: kultivirana ter tu in tam
podivjana v naravi.
STATUS V PARKU: Poleglo panešpljo smo v KPTRŠh evidentirali le na dveh lokacijah (Slika 18) in
je zaenkrat zelo redka vrsta v gozdovih tega območja. Ne pričakujemo hitrega nadaljnjega
širjenja.

Slika 13. Ugotovljena razširjenost polegle panešplje v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.
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4.11 Enoletna suholetnica (Erigeron
annuus (L.) Pers.)
OPIS: Enoletna rastlina ali trajnica, s pokončnim,
razvejenim, raztreseno dlakavim steblom. Listi so
svetlozeleni, po obeh straneh dlakavi. Spodnji
listi so narobejajčasti, dolgi do 10 cm, s krilatimi
peclji. Zgornji listi so suličasti do črtalasti,
nazobčani do celorobi, dolgi do 9 cm in široki do
2 cm. Beli do rožnati jezičasti in rumeni cevasti
cvetovi so združeni v številne 15–20 mm široke
koške. Enosemenski plodovi so dolgi 1–1,5 mm, s
kodeljico iz ščetin.
HABITAT: Neredno košeni travniki, polja, opuščene njive, ruderalna mesta, logi, prodišča, cestni
robovi in zelenice.
POTI VNOSA: slepi potnik.
STATUS V SLOVENIJI: Zelo pogosta, pojavlja se v večjem delu Slovenije, izjema so le najvišje ležeči
predeli (redko nad 1000 m n. v.).
STATUS V PARKU: Pričakovano je enoletna suholetnica močno razširjena tudi na celotnem
območju KPTRŠh (Slika 19).

Slika 14. Ugotovljena razširjenost enoletne suholetnice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.12 Grmasti slakovec (Fallopia baldschuanica (Regel) Holub)
OPIS: Lesnata trajnica, vzpenjavka (ovijalka).
Dosega lahko tudi do 10 m v dolžino. Pecljati listi
so ovalni do skoraj trikotni, koničasti, iz strela
izraščajo v skupinah po 2–3. Listna ploskev je
dolga do 10 cm. Številni drobni, 5–8 mm široki,
beli do zelenkasti ali bledo roza, petštevni
cvetovi so združeni v razvejana, viseča grozdasta
socvetja, ki so dolga do 15 cm. Plod je bleščeče
črna rožka, ki je široka do 2 mm. Skorja je rjava z
lenticelami.
HABITAT: Pri nas so jo sadili kot okrasno
rastlino predvsem za zakrivanje podpornih
zidov. Ponekod je iz vrtov pobegnila v naravna
okolja. Razrašča se tudi v okolici opuščenih hiš in
vrtov.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Pojavlja se na več lokacijah v submediteranskem delu Slovenije, od koder
se lahko razširi tudi na toplejša rastišča v notranjem delu države.
STATUS V PARKU: Grmasti slakovec je trenutno zelo redka rastlina v KPTRŠh, saj smo jo našli le
na eni lokaciji v bližini cerkve na Rožniku. Lokacija je prikazana na Sliki 20.

Slika 15. Ugotovljena razširjenost grmastega slakovca v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.13 Balfourova nedotika (Impatiens balfourii Hook.)
OPIS: Rastlina visoka do 100 cm, listi so spiralno
nameščeni, listni peclji brez žleznih laskov,
zgornji del venca bel, spodnji rožnat. Od žlezave
nedotike se loči po nižji višini razrasti in po
ostrogi na cvetu, ki je dolga, ravna ali le rahlo
ukrivljena.
HABITAT: grmovnata in ruderalna mesta; vrtovi
in podivjana.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: neredka, vedno bolj
prisotna.
STATUS V PARKU: Balfourova nedotika je na
območju KPTRŠh dokaj redka rastlina (Slika 21),
ki smo jo evidentirali le na vrtovih zasebnih
stanovanjskih hiš na treh lokacijah.

Slika 16. Ugotovljena razširjenost balfourove nedotike v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.14 Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle)
OPIS: Visoka enoletnica z golim, kolenčasto
odebeljenim steblom, ki je votlo in sočno.
Jajčastosuličasti nazobčani listi, dolgi tudi
preko 20 cm, so razvrščeni nasprotno, v
zgornjem delu po 3 v vretencu. Po pecljih so
pokriti z žleznimi laski. Škrlatni ali rožnati
cvetovi so združeni v latasta socvetja. Dolgi so
2–4 cm, 2 stranska venčna lista sta zrasla v
čeladasto tvorbo, 3 pa so prosti. Cvetovi
oddajajo močan vonj, ki poleg medičine v
ostrogi privablja čebele. Plod je glavica
(mnogosemenski suhi plod). Če se dotaknemo
zrelega plodu, poči in ven padejo semena.
HABITAT: Obrežja rek, v obcestnih jarkih, na
zasenčenih mestih ob robu travnikov, v
močvirnih gozdovih in na poplavnih območjih.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, medonosna rastlina (čebelarstvo).
STATUS V SLOVENIJI: Vrsta je zelo pogosta v nižinskem in gričevnem delu predvsem vzhodne in
osrednje Slovenije.
STATUS V PARKU: Žlezava nedotika je vezana na bolj vlažna rastišča, zato smo jo v KPTRŠh
evidentirali večinoma v ravninskem delu Parka (Slika 22). Kjer se pojavlja, je po navadi prisotna v
večjih sestojih.

Slika 22. Ugotovljena razširjenost žlezave nedotike v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.
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4.15 Drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora DC.)
OPIS: Enoletna rastlina. Steblo je golo, razraslo in
zelo sočno. Pecljati listi so razvrščeni premenjalno,
po obliki so širokosuličasti in topo nazobčani, dolgi
3–12 cm. Cvetovi so v rahlih pokončnih grozdih na
koncu poganjkov, bledorumeni s temnorumenim
ustjem, vključno z ostrogo so dolgi 1–2 cm,
ostroga je ravna. Kijasto oblikovani plodovi so
dolgi 1,5–2 cm.
HABITAT: Uspeva na senčnih mestih na gozdnih
robovih, v podrasti vlažnih gozdov in na senčnih
ruderalnih mestih.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Vrsta je pogostejša v
vzhodni in osrednji Sloveniji. Pojavlja se tudi v
nižinah in gričevju v drugih delih Slovenije.
STATUS V PARKU: Drobnocvetna nedotika je dokaj pogosta vrsta, ki jo najdemo na vseh delih v
KPTRŠh (Slika 23).

Slika 173. Ugotovljena razširjenost drobnocvetne nedotike v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.16 Maackovo kosteničevje (Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.)
OPIS: Listopadni visok, razvejan grm. Listi
dlakavi, jajčasti s priostrenim vrhom. Cvetovi v
parih in po več skupaj nameščeni v zalistih,
veliki okoli 2,5 cm, sprva beli, proti koncu
cvetenja pa rumenkasti. Plodovi majhne rdeče
jagode, ki so razvrščene v majhnih skupinah, a
plodovi niso združeni.
HABITAT: Prenese delno zastrtost, lahko je
zgodnje sukcesijska vrsta na zaraščajočih
površinah. Ponekod so jo uporabljali za
utrjevanje brežin.
STATUS: Pri nas do zdaj še ni bilo objavljenih
podatkov o pojavljanju v naravi. Vrsta je
invazivna v številnih državah na vzhodu ZDA.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V PARKU: Maackovo kosteničevje je trenutno redka ITV v KPTRŠh. Našli in evidentirali
smo jo na 8 lokacijah na severni strani Parka (Slika 24). V gozdni prostor se širi iz vrtov in živih
mej tamkajšnjih naselij.

Slika 18. Ugotovljena razširjenost maackovega kosteničevja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.17 Navadna mahonija (Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.)
OPIS: Grm z vedno zelenimi, zgoraj bleščečimi
pernatimi listi. Ti so lihopernati, sestavljeni iz
enega končnega in 2–6 parov nasprotnih trnato
nazobčanih lističev. Cvetovi so rumeni, v
pokončnih grozdastih socvetjih. Plodovi
črnoškrlatni, modrikasto poprhnjeni.
HABITAT: Sajena na vrtovih, parkih in
pokopališčih. Subspontano se pojavlja predvsem
v podrasti živih mej. Odporna proti poletni suši,
prenese revna tla.
POTI VNOSA: okrasni grm.
STATUS V SLOVENIJI: Pogosta okrasna vrsta,
prilagodljiva na različne razmere in lahko uspeva
tudi v senci. Predvsem v podrasti živih mej in v
bližini pokopališč marsikje uspeva podivjano in se
lahko razširi tudi na gozdna območja. Plodove razširjajo ptice.
STATUS V PARKU: Navadno mahonijo smo v KPTRŠh zabeležili le na dveh lokacijah (Slika 25).
Trenutno ne predstavlja hujše nevarnost za gozdni prostor.

Slika 25. Ugotovljena razširjenost navadne mahonije v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.
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4.18 Pavlovnija (Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. ex
Steud.)
OPIS: Hitrorastoče listopadno drevo z velikimi
nasprotno razvrščenimi dolgopecljatimi listi,
dolgimi 15–30 cm. Njihova oblika je srčasto
jajčasta, so kratko priostreni, celorobi ali plitvo
trokrpi, dlakavi po obeh straneh. Cvetovi so
združeni v latasta socvetja. Venec je dolg 3–5
cm, zvončast, bel do rožnat. Cveti pred
olistanjem. Plod je nekaj cm dolga viseča
črtalasta glavica, podobna orehom, iz katere
se še mesece po cvetenju iztresajo semena, s
katerimi se rastlina zlahka zaseje na različnih
rastiščih.
HABITAT: Vrtovi, parki, podivjana po starih
zidovih, v razpokah, bližini človekovih bivališč
na ruderalnih mestih.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, izvengozdni nasadi.
STATUS V SLOVENIJI: Pavlovnijo se sadi kot »hitrorastoče drevo«. Sicer se običajno sadi neplodne
hibride, a z veliko nevarnostjo vegetativnega razraščanja.
STATUS V PARKU: Pavlovnija se v KPTRŠh vztrajno širi predvsem na njegovem južnem in
jugovzhodnem delu (Slika 26). Trenutno smo evidentirali 16 najdb te vrste, predvsem nekajletne
osebke.

Slika 19. Ugotovljena razširjenost pavlovnije v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v
letu 2017.
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4.19 Bambusi (Phyllostachys spp.)
OPIS: Bambusi iz rodu Phyllostachys (skupno je
namreč bambusov več 10 rodov, s skupno
okrog 1000 vrstami) so grmaste do drevesaste
zimzelene rastline, z vitkimi stebli. Stebelni
členki so razločno enostransko sploščeni. Na
kolencih praviloma izraščata po dve stranski
veji. Visoke rastline se značilno povešajo v
stran. Za določevanje je zelo pomembna
zgradba stebelne nožnice, predvsem njenega
ustja. List je na bazi zožen, da je videti kot
pecelj. Širi se z razraščanjem podzemnih živic,
cvetijo le vsakih 65 do 120 let, a za zdaj to pri
nas še ni bilo opaženo.
HABITAT: Ob potokih in na robovih gozdov.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Pri nas uspeva več gojenih vrst; za zdaj sta bili kot naturalizirani opaženi le
dve: črni bambus (P. nigra) in širokolistni bambus (P. bambusoides). Največ ga je v submediteranu,
kjer ponekod oblikuje neprehodne sestoje.
STATUS V PARKU: Trenutno so v KPTRŠh evidentirana 3 nahajališča bambusa (Slika 27). Lokacije
so večinoma na robu KPTRŠh, kar kaže na to, da se vrsta še ni razširila v strnjene gozdne sestoje.

Slika 20. Ugotovljena razširjenost bambusa v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v
letu 2017.
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4.20 Navadna barvilnica (Phytolacca americana L.)
OPIS: Razrasla zelnata trajnica, ki je pri dnu
lahko nekoliko olesenela. Listi so suličasti,
dolgi do 30 cm. Socvetja so grozdasta, dolga
do 30 cm, po cvetenju navadno lokasto
previsna. Steblo pri odrasli rastlini je običajno
rdečkasto. Cvetovi so beli, plodovi jagodasti,
črno modro bleščeči, okrogli, na vrhu
ugreznjeni; nezreli so zeleni, nato beli, zreli so
svetleči in temno vijoličasti. Vsako zimo
rastlina odmre do korenin.
HABITAT: Senčna in sveža do vlažna ruderalna
mesta, robovi gozdov, nasipališča in njive.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, plevel, plodove
raznašajo ptiči.
STATUS V SLOVENIJI: Srednje pogosta, trend širjenja neizrazit, vendar je v zadnjih letih
pogostejša.
STATUS V PARKU: Navadno barvilnico smo znotraj KPTRŠh evidentirali le na zahodnem,
ravninskem delu (Slika 28). Glede na to, da ji ustrezajo kisla rastišča, ki so značilna za gozdove v
KPTRŠh in prizadetost teh gozdov zaradi žledoloma in vetroloma, pričakujemo, da se bo vrsta
počasi razširila tudi na ostale predele KPTRŠh.

Slika 28. Ugotovljena razširjenost navadne barvilnice v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.
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4.21 Lovorikovec (Prunus laurocerasus L.)
OPIS: Zimzelen okrasni grm z usnjatimi, do 25
cm dolgimi eliptično suličastimi listi, ki so
nameščeni premenjalno. Cvetovi so beli,
drobni, v mnogocvetnih pokončnih grozdih.
Skorja rjavo siva, gladka, z lenticelami. Skorja
mladih poganjkov je zelena. Plod je koščičast,
dolg okoli 1 cm, bleščeče črn.
HABITAT: Nasajen v parkih in vrtovih, v mestih
in predmestjih ter za žive meje.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.
STATUS V SLOVENIJI: Zelo pogosta okrasna
vrsta, ki se ponekod že pojavlja tudi v gozdovih.
Semena razširjajo ptice.
STATUS V PARKU: Lovorikovec, ki je okrasna
rastlina vrtov in živih mej, smo večinoma evidentirali na robovih gozdnega prostora v KPTRŠh na
severni in južni strani območja (Slika 29). Glede na dejstvo, da vrsta dokaj dobro prenaša
zasenčenje in da seme prenašajo ptiči, pričakujemo, da se bo vrsta širila še globlje v gozdne
sestoje.

Slika 29. Ugotovljena razširjenost lovorikovca v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v
letu 2017.
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4.22 Rdeči hrast (Quercus rubra L.)
OPIS: Skorja je srebrnkasto siva in sprva
gladka. Popki so majhni in koničasti. Listi so
veliki do 25 cm, različno plitvo narezani v krpe,
ki so tako široke kot zareze med njimi. Listi so
spodaj motno zeleni, zgoraj le včasih bleščeči,
jeseni se obarvajo temno rdeče ali oranžno
rjavo. Dlačice odpadejo zgodaj, ostanejo le pod
žilnimi koti. Plod (želod) s premerom 15–25 mm
zori dve leti. Skledica je zelo plitva, krožnikasta
in pokrita s prileglimi luskami.
HABITAT: Parki, vrtovi, gozdni nasadi;
skromnejši od domačih drevesnih vrst, najraje
raste na kislih, rahlih, svežih peščeno-ilovnatih
tleh, zasenčenje prenaša bolje kot domači
hrasti.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, sajenje v gozdu.
STATUS V SLOVENIJI: V Sloveniji ga ni le v ožji alpski regiji. Drugod redek do srednje pogost, ima
nizko tendenco širjenja, vendar se lokalno lahko naturalizira in pomlajuje (tudi v predalpskem in
submediteranskem območju).
STATUS V PARKU: Rdeči hrast je dokaj razširjena invazivna tujerodna drevesna vrsta v KPTRŠh
(Slika 30), ki je na tem območju prisotna že desetletja. To dokazujejo odrasla drevesa, ki ponekod
tvorijo skoraj čiste odrasle sestoje, ki se s semeni in vegetativno dobro pomlajujejo. Ugotavljamo,
da je vrsta v KPTRŠh v ekspanziji.

Slika 30. Ugotovljena razširjenost rdečega hrasta v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib v letu 2017.

37

4.23 Rdečeščetinava robida (Rubus phoenicolasius Maxim.)
OPIS: Trajnica, ki ima steblo gosto poraslo z
rdečkastimi ščetinastimi žleznimi dlakami in
bodicami. Listi imajo 3–5 lističev. V prvem letu
ne cveti, v drugem steblo ne raste več v
dolžino, rastejo le stranski poganjki, ki imajo
manjše liste s 3 lističi. Listi so zgoraj zeleni,
spodaj beli zaradi številnih volnatih dlačic.
Čašni listi so prekriti s ščetinami in precej daljši
od belih venčnih listov (videti je, kot da cvet še
ni popolnoma odprt). Zreli plodovi so rdeči,
včasih prekriti z drobnimi dlačicami.
HABITAT: Gojena vrsta, v naravi vzdolž
gozdnih robov in cest, na bolj vlažnih mestih.
POTI VNOSA: okrasna rastlina, rastlina za
prehrano.
STATUS V SLOVENIJI: Ni pogosta, nahajališča na vzhodnem delu Pohorja, v okolici Krškega in
spodnji Vipavski dolini.
STATUS V PARKU: Rdečeščetinavo robido smo v KPTRŠh evidentirali le na 3 lokacijah (Slika 31),
vendar domnevamo, da je razširjena veliko bolj, kot kaže evidenca našega popisa. To robido je
dokaj težko ločiti od ostalih robid, ki uspevajo na tem območju, zato domnevamo, da so jo
popisovalci tudi spregledali pri svojem delu.

Slika 21. Ugotovljena razširjenost rdečeščetinave robide v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.24 Japonska medvejka (Spiraea japonica L. f.)
OPIS: Listopadni grm s spiralasto nameščenimi
enostavnimi širokosuličastimi listi na žilavih,
dobro razvejanih, pokončnih steblih, ki so rjave
do rdečkastorjave barve, včasih dlakavi. Presek
stebla je okrogel. Cvetni venec je rožnat,
posamezna češulja ima premer vsaj 5 cm,
razvije se na koncu vej. Mladi poganjki so
rdečkasti, listi ostro dvojno nazobčani,
postopno priostreni. Velika variabilnost zaradi
številnih gojenih oblik.
HABITAT: Obrečni predeli, barja, mokrišča,
gozdni robovi, ob poteh, posekah, ruderalnih
mestih. Dopušča delno zasenčenje, dolgo
namočenih tal pa ne. Invazivna je predvsem kot
podrast gozdov na kislih tleh.
POTI VNOSA: okrasna rastlina.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

STATUS V SLOVENIJI: Invazivna v spodnji Vipavski dolini (Panovec, Stara Gora), na obronkih
Pohorja, v okolici Ljubljane. Lokalno lahko popolnoma nadomesti grmovno podrast v gozdu.
STATUS V PARKU: Japonska medvejka je v KPTRŠh dokaj razširjena vrsta, predvsem na njegovem
vzhodnem delu (Slika 32). Opazno je njeno pojavljanje blizu urbanih delov, kar kaže na njen izvor
– vrtovi, parki in žive meje.

Slika 32. Ugotovljena razširjenost japonske medvejke v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.

39

4.25 Severnoameriške nebine (Symphyotrichum spp.)
OPIS: Do 1,5 m visoke, močno razrasle zelnate
trajnice. Listi so ozkosuličasti do jajčastosuličasti, koničasti, celorobi ali drobno
nazobčani, pri dnu lahko z neizrazitimi ušesci.
Po površini so lahko goli ali dlakavi. Steblo je
golo ali na različne načine dlakavo. Na steblu
je po več socvetij (koškov). V osrednjem delu
koška so rumeni cevasti cvetovi, na robu pa,
odvisno od vrste, beli, vijoličasti ali rožnati
jezičasti cvetovi. Plodovi so dlakave ali gole
rožke s kodeljico iz laskov, ki jim omogoča
širjenje z vetrom.
HABITAT: Poraščajo ruderalna mesta, gozdne
robove, grmičevje, obrežja rek, nasipe in
opuščene kamnolome.
POTI VNOSA: pobeg z vrtov.

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

STATUS V SLOVENIJI: So precej pogoste v nižinskem delu Slovenije. Pogosto sajene tudi kot
okrasne rastline na vrtovih.
STATUS V PARKU: Severnoameriške nebine so trenutno redke vrste v KPTRŠh (Slika 33).
Evidentirali smo jih le na ravninskem, zahodnem in južnem delu KPTRŠh.

Slika 22. Ugotovljena razširjenost severnoameriških nebin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v letu 2017.
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4.26 Druge tujerodne rastline (Plantae)
V to kategorijo smo uvrstili naslednje tujerodne rastline: kivi (Actinidia deliciosa), črnoplodni mrkač
(Bidens frondosa), rudbekija (Rudbeckia laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),
cigarovec (Catalpa bignonioides), črni razhudnik (Solanum nigrum), japonski dresnik (Fallopia
japonica), češki dresnik (Fallopia x bohemica), vejicati rogovilček (Galinsoga ciliata), gledičevka
(Gleditsia triacanthos), indijski jagodnjak (Duchesnea indica), dojcija (Deutzia scabra), maklura
(Maclura pomifera), mandžurski oreh (Juglans mandshurica), peterolistna vinika (Parthenocisssus
quinquefolia), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), tulipanovec (Liriodendron tulipifera). Rastline iz
kategorije Druge tujerodne rastline (Plantae) so beležili le nekateri popisovalci.

Slika 34. Ugotovljena razširjenost rastlin, med katere smo uvrstili vse tujerodne in tujerodne
invazivne vrste, ki se na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib pojavljajo, vendar
niso na seznamu ITV projekta LIFE Artemis.
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5. Povzetek rezultatov popisa tujerodnih rastlin
Ugotavljamo, da se največ invazivnih tujerodnih vrst, ki smo jih zabeležili, nahaja na zahodnem,
južnem in vzhodnem delu območja KPTRŠh. Najbolj pogosto pojavljanje ITV je na obrobju območja,
na stiku med urbanim okoljem in gozdom. To kaže na to, da veliko ITV prihaja v gozd iz vrtov in
parkov. Glavni načini nadaljnjega širjenja ITV v gozdnem prostoru KPTRŠh so spontano širjenje s
semeni in njihova vegetativna razrast. Vektorji širjenja semen so večinoma veter, ptice in
obiskovalci. V nekaj primerih (bambus, lovorikovec) je pot vnosa tudi sajenje ITV kot okrasnih rastlin
v okolici posameznih stanovanjskih hiš, oz. objektov na Rožniku. Intenzivnost širjenja ITV na
območju je v zadnjem obdobju močnejša zaradi vrzelastih gozdnih sestojev, ki so posledica
žledoloma in vetroloma po letu 2014.
Ocenjujemo, da proti širjenju določenih ITV na območju ne moremo narediti ničesar več (primer
enoletna suholetnica (Erigeron annuus), drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora), pajesen
(Ailanthus altissima), sivi dren (Cornus sericea), rdeči hrast (Quercus rubra)), ker njihova razširjenost
že močno presega meje obvladljivosti. Po drugi strani pa je nekaj ITV, ki so še razmeroma redke in
njihovo širjenje lahko zaustavimo. Te vrste smo uvrstili na seznam primernih za eradikacijo v letu
2018 (Preglednica 2). Predvsem moramo biti pozorni na tiste ITV, ki po našem mnenju predstavljajo
resno nevarnost za gozdni ekosistem, če jih ne bomo odstranili pravočasno. To so predvsem
rdečeščetinava robida (Rubus phoenicolasius), navadna barvilnica (Phytolacca americana) in
bambusi (Phyllostachys spp.).

6. Načrtovane aktivnosti v letu 2018
V okviru akcije B.4 Vključevanje prostovoljcev v upravljanje z ITV v urbanih gozdovih bomo v letu
2018 izvedli akciji 3 in 4:
3.

Priprava akcijskega načrta za odstranitev ITV rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib (KPTRŠh)

4.

Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na izbranih območjih

Ad 3: V okviru Priprave akcijskega načrta za odstranitev ITV rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib (KPTRŠh) bomo naredili presojo ukrepa izkoreninjenja (eradikacije) izbranih ITV, ki
so jih prostovoljci zabeležili v KPTRŠh. Odločitev o eradikaciji posamezne ITV bomo sprejeli na
osnovi objektivnih kriterijev in možnosti (npr. soglasje lastnikov gozdnih parcel, dostopnost,
obvladljivost). Na osnovi teh izhodišč bomo izdelali akcijski načrt za odstranitev ITV rastlin v
KPTRŠh. Glavni kriteriji za eradikacijo določene ITV so:
-
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frekvenca pojavljanja posamezne ITV (eradikacija v primeru, če se osebki določene ITV na
območju pojavljajo posamič oz. v majhnih populacijah, ki so še obvladljive),
stopnja invazivnosti ITV,
stopnja zavarovanosti območja (rezervat, kategorija IUCN V…),

Eradikacija vseh popisanih ITV na območju ni smiselna. Razlog je v tem, da določenih vrst zaradi
njihove vse splošne razširjenosti ne bi mogli učinkovito in v celoti eradicirati. Take vrste bi se na
eradiciranih površinah lahko čez čas zopet pojavile, saj so prisotne v neposredni bližini. Eradikacije
vrst, ki so splošno razširjene ali so njihove populacije zelo velike, so nesmiselne in neučinkovite.
Izmed potencialnega nabora ITV (Preglednica 3), ki so bili popisane v KPTRŠh in izpolnjujejo
ustrezne kriterije, bomo izbrali ustrezne vrste za eradikacijo v letu 2018.

Preglednica 2. Potencialne ITV za eradikacijo v letu 2018
Znanstveno ime rastline
Fallopia baldschuanica
Impatiens balfourii
Mahonia aquifolium
Rubus phoenicolasius
Amorpha fruticosa
Cotoneaster horizontalis
Lonicera maackii
Phyllostachys sp.
Phytolacca americana
Paulownia tomentosa

Slovensko ime rastline
grmasti slakovec
balfourova nedotika
navadna mahonija
rdečeščetinava robida
navadna amorfa
polegla panešplja
maackovo kosteničje
bambusi
navadna barvilnica
pavlovnija

Št. najdb
1
3
3
3
5
5
8
11
13
16

Ad 4: Sklop akcije Odstranitev invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na izbranih območjih bomo na
podlagi Akcijskega načrta za odstranitev ITV rastlin v KPTRŠh izvedli v poletnih in zgodnjejesenskih
mesecih (avgust-september) v letu 2018. V tem obdobju bomo izvajali eradikacijo, ker so ITV takrat
optimalno razvite in najlažje prepoznavne.
Odstranjevanje je predvideno na podlagi strokovnih kriterijev. Potrebno pa je opozoriti, da
komunikacija z lastniki zemljišč v primeru odstranjevanja ITV še nima dorečene pravne podlage, ne
sodne prakse. Ekipa projekta LIFE ARTEMIS bo poleg strokovnosti dosledno spoštovala pravice, ki
izhajajo iz naslova lastnine gozdnega zemljišča.
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Priloga 1. Izbor tujerodnih vrst (odebeljeno) iz Opozorilnega in Opazovalnega seznama za popis v
gozdu na območju KPTRŠh. Neodebeljeno so označene ostale vrste, ki so del seznama rastlinskih
vrst (Kus Veenvliet in sod. 2017), vendar jih na območju KPTRŠh ne pričakujemo.
Št.

Slovensko ime

Znanstveno ime

1

ameriški javor

Acer negundo

2

veliki pajesen

Ailanthus altissima

3

pelinolistna žvrklja,

Ambrosia artemisiifolia

ambrozija
4

navadna amorfa

Amorpha fruticosa

5

thunbergov češmin

Berberis thunbergii

6

kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

(vključuje tudi belkasto

- vključuje tudi Conyza albida

hudoletnico)
7

enoletna suholetnica

Erigeron annuus

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

16

17

Opozorilni

Opazovalni

seznam

seznam

Št.

Slovensko ime

Znanstveno ime

sosnovskijev dežen

Heracleum sosnowskyi

japonski hmelj

Humulus japonicus

balfourova nedotika

Impatiens balfourii

latnati mehurnik

Koelreuteria paniculata

19

japonsko kosteničje

Lonicera japonica

20

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

23

bambusi

Phyllostachys sp.

24

krhljasta barvilnica

Phytolacca acinosa

25

navadna barvilnica

Phytolacca americana

26

lovorikovec

Prunus laurocerasus

27

pozna čremsa

Prunus serotina

kudzu

Pueraria montana var. lobata

rdeči hrast

Quercus rubra

zlati ribez

Ribes aureum

iranska robida

Rubus armeniacus

29

deljenolistna robida

Rubus laciniatus

30

rdečeščetinava robida

Rubus phoenicolasius

robati kurbusnjak

Sicyos angulatus

douglasova medvejka

Spiraea douglasii

(vključuje križanec

(tudi Spiraea × billardii)

18

21

22

28

31

billardijeva medvejka)
32

japonska medvejka

Spiraea japonica

polstena medvejka

Spiraea tomentosa

sibirski brest

Ulmus pumila

lisičja vinska trta, zimska

Vitis vulpina

vinska trta

Opozorilni

Opazovalni

seznam

seznam

