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Invazivne tujerodne vrste

V zadnjih letih je v Evropo iz drugih
delov sveta prinesenih čedalje več
vrst, ki v Evropi niso domorodne.
Tovrstni prenos organizmov poteka
že stoletja, saj so ljudje že takrat
iz tujih krajev s seboj prinašali
uporabne vrste. Dandanes si težko
predstavljamo, da ne bi imeli
grozdja iz Južne Afrike ali krompirja
iz Južne Amerike. Svetovna trgovina
se je v zadnjih desetletjih izjemno
povečala in povzroča mnoge, tudi
nepričakovane posledice. Živali in
glive so nemalokrat slepi potniki
pri transportu blaga z drugih celin,
rastline iz oddaljenih krajev pa
se prodajajo za različne namene
v vrtnih centrih, z vrtov pa lahko
pobegnejo v naravo.
Tujerodna

vrsta

je

vrste – pa se začno hitro širiti
in povzročati okoljsko škodo:
izpodrivajo domorodne vrste ali
spreminjajo ekosisteme. Nekatere
tujerodne vrste povzročajo tudi
veliko gospodarsko škodo ali so
škodljive za zdravje ljudi.
V slovenskih gozdovih je bilo do
danes najdenih 133 tujerodnih vrst
rastlin, 158 vrst gliv in 212 vrst
žuželk.

katerokoli

živo bitje, ki je bilo namerno ali
nenamerno zaneseno na območje
zunaj svoje naravne razširjenosti,
ki ga brez človekove pomoči ne bi

Avtorica: Jana Kus Veenvliet

Kolofon

moglo doseči.

Grožnja ljudem in okolju
V novem okolju se sicer ustali
le majhen del tujerodnih vrst.
Nekatere
tujerodne
vrste
–
pravimo jim invazivne tujerodne
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Orjaška zlata rozga marsikje
gosto prerašča gozdne jase.

Invazivne tujerodne vrste
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Množičen propad dreves

Poti vnosa tujerodnih vrst

Na primeru širjenja hrošča je
senovega krasnika v ZDA jasno
vidimo ekonomski vpliv, ki ga
prinašajo invazivne tujerodne vrste.
Jesenov krasnik vrta rove v skorji
in lesu ter povzroča množičen
upad številčnosti dreves jesena,
jesenov les pa ima zaradi napada
tega hrošča veliko nižjo ekonomsko
vrednost. V Sloveniji pa jesenova
drevesa močno propadajo zaradi
širjenja druge tujerodne vrste –
glive Hymenoscyphus fraxineus, ki
povzroča jesenov ožig.

Glavni načini vnosa tujerodnih vrst
so namerna naselitev v naravo,
pobeg iz ujetništva/z vrtov, širjenje s
transportom blaga kot slepi potniki
ali s spontanim razširjanjem. Primer
namerne naselitve je vnos tujerodnih
ptic, ki jih v literaturi omenja
Shakespeare, na območje ZDA.
Okrasne tujerodne vrste rastlin
ljudje sadimo v vrtove, od koder se
zlahka razširijo v okolico. Tujerodne
vrste prihajajo kot slepi potniki ali
s transportom blaga predvsem
zaradi povečane trgovine. Vrste pa
ne pridejo k nam le neposredno s
trgovino, temveč se lahko spontano
razširijo tudi iz sosednjih držav.

Trajne spremembe gozdov

Avtorica: Jana Kus Veenvliet

Slovenski gozdovi predstavljajo
pomemben ekonomski vir in so
biotsko zelo raznovrstni. V gozdnem
ekosistemu pa je najdenih vedno
več tujerodnih vrst.

Zaradi napada tujerodne glive
se jeseni sušijo.

Dobro poznana in prepoznavna
tujerodna rastlina je japonski dre
snik, ki lahko še posebej močno
prizadene poplavne go
zdove in
njihovo pomlajevanje. Na populacijo
kostanja močno vplivata kostanjeva
šiškarica in gliva kostanjev rak. To
je le peščica primerov tujerodnih
vrst, ki jih že najdemo v slovenskih
gozdovih.
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Javorov rak

Tujerodna gliva iz Amerike
Javorov rak je bil v Sloveniji in hkrati
tudi v Evropi prvič zabeležen leta
2005. Bolezen izvira iz Severne
Amerike, kjer so jo opisali na
sladkornem javoru leta 1938 v okolici
Velikih jezer, na meji med Kanado in
Združenimi državami Amerike.
Glede na starost okužb dom
nevajo, da je bila bolezen v
Slovenijo prinesena pred letom
1960. O najdbah javorovega raka
poročajo tudi iz drugih evropskih
držav (Avstrija, Hrvaška, Nemčija,
Madžarska, Poljska in Češka).
Javorov rak povzroča gliva Eutypella
parasitica.
Gliva
okužuje
vse
vrste javorov (Acer spp.). Pri nas
sta najpogosteje okužena gorski

javor (Acer pseudoplatanus) in
maklen (A. campestre), bolezen pa
se pojavlja tudi na ostrolistnem
javoru (A. platanoides). Javorov
rak je bil v Sloveniji najden tudi na
nekaterih drugih vrstah javorov: na
topokrpem (A. obtusatum), srebrnem
(A. saccharinum), ameriškem (A.
negundo), japonskem (A. japonicum),
kapadoškem (A. capadocicum) in
pahljačastem javoru (A. palmatum),
ki se večinoma pojavljajo kot
okrasna drevesa v urbanih okoljih.
Tudi prvi primeri okužb v Sloveniji so
bili odkriti v prestolnici.
V Sloveniji je potrjenih nekaj več
kot 300 primerov javorovega raka,
največ v okolici Ljubljane, Rogaške
Slatine, Kolovrata na Tolminskem,
Idrije in Murske Šume v Prekmurju.

Gliva, ki povzroča javorov rak, je bila v Evropo zanesena iz Severne Amerike.
Avtor risbe: Paul Veenvliet

4 Skupaj ustavimo javorov rak!

Javorov rak
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Rakava rana na deblu
Gliva Eutypella parasitica na deblih
javorov povzroči razvoj navadno
pravilne eliptične rakave rane.
Okuženo deblo je deformirano, sko
rja je rahlo ugreznjena in ostane na
rani pritrjena še več let.

Ker v večini primerov prodre v gos
titelja skozi odmrlo vejo, so v središču
raka opazni njeni ostanki. Gliva lahko
drevo okuži tudi skozi poškodbo na
deblu. Na krajše razdalje se širi z ve
trom, ki prenaša askospore (trose
glive). Na daljše razdalje se bolezen
širi s trgovino z okuženim lesom ali
z okuženimi sadikami javorov. Na ta
način je bila domnevno tudi prine
sena v Slovenijo.

Avtor: Nikica Ogris

Črna trosišča

Pri okužbi z javorovim rakom
je deblo močno deformirano.
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Na osrednjem delu rane se
razvijejo črna spolna trosišča v
obliki peritecijev z drobnimi črnimi
vratovi, ki jih zaradi velikega števila
opazimo na površini rane. Periteciji
se razvijejo v skorji okoli pet do
sedem let po njenem odmiranju. Na
eni rakavi rani se v povprečju razvije
647.000 peritecijev, ki lahko pri
ugodnih razmerah v eni uri sprostijo
približno 1 milijardo askospor. Glede
na število sproščenih trosov ima gliva
izredno visok infekcijski potencial,
uspešne okužbe pa so zelo redke.
Število spor se sicer z oddaljevanjem
od rakave rane hitro zmanjšuje, zato
se nova okužena drevesa pojavljajo
v skupinah, navadno na razdalji od
9 do 18 m.

Drobna črna trosišča se razvijejo
na osrednjem delu rakave rane.

Razgrajevanje lesa
Gliva se razrašča v skorji in lesu,
ki ga tudi razgrajuje. V lesu je rast
hitrejša, zato je poškodba lesa de
bla obsežnejša kot je velikost raka
na površini debla. Gliva raste hitreje
v navpični smeri, in sicer od 1 do
2 cm na leto. Poškodbe v lesu so
opazne do 40 cm nad in pod robom
zunanje rane. Pod skorjo in v njej se
razraščajo belkasto do bež obarvane
micelijske pahljačice, ki jih zasledimo
predvsem na robu rakave rane, v
skorji in pod njo. Podgobje (micelij)
glive močno pritrdi skorjo na les
in verjetno preprečuje razgradnjo
skorje zaradi drugih gliv, zato skorja
veliko let ne odpade z rakave rane.
Pri zelo velikih in starih rakih pa
skorja vseeno odpade in sredi rane
opazimo močno razgrajen les.

Avtor: Nikica Ogris

Kako prepoznamo javorov rak?

Avtor: Simon Zidar
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V prerezu javorovega debla
vidimo značilno razkrojen les.

Raziskovalci navajajo skoraj 50-ods
totne izgube prodajnega volumna.
Bolezen je zato pomembna zaradi
ekonomske pa tudi ekološke škode.
Večina rakov se razvije v spodnjem
delu debla, do višine 2,5 m. Ker gre za
tehnično najvrednejši del drevesa,
predstavlja javorov rak relativno
veliko ekonomsko škodo.

Navadno je v sestoju okuženih 3–5 %
javorov, ponekod tudi do 50 %.
Mlada drevesa zaradi okužbe nav
adno propadejo, če pa so okužena
starejša, pa se rak počasi povečuje
več desetletij. Ker gliva razkraja tudi
les, so okuženi javori slabše mehan
sko stabilni in občutljivejši za veter,
sneg in žled.

Kako prepoznamo javorov rak?
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Zgodnje odkrivanje okužb je sicer
relativno težavno, saj se prva
trosišča pojavijo šele več let po
okužbi. Poškodbe so v začetnih
stadijih bolezni majhne.

Podgobje glive na robu mlade
okužbe z javorovim rakom.

Mlado okužbo prepoznamo po
črnih vratovih trosišč.

Avtor: Dušan Jurc

Avtor: Dušan Jurc

Trio dejavnikov za razvoj
bolezni
O nastanku in razvoju bolezni
odločajo
trije
dejavniki,
ki
tvorijo t. i. bolezenski trikotnik.
Bolezen je tako posledica odnosa
med gostiteljsko rastlino, glivo
povzročiteljico bolezni in okoljskimi
dejavniki. Različne vrste javorov so

Opažanja javorovega raka sporočite pristojnim institucijam

Kjer rak prodira v skorjo, se
včasih cedi črna tekočina.
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Ko javorov rak obkroži deblo,
se lahko drevo prelomi.

Avtor: Dušan Jurc

Avtor: Dušan Jurc

Če opazite javore z opisanimi
simptomi javorovega raka, vas
prosimo, da nam to sporočite.
Zgodnje obveščanje o poja
vu bolezni je zelo pomembno
za preprečevanje nadaljnega
širjenja. Opažanja (točno lokacijo
in fotografijo) nam lahko posredu
jete na tri načine:
• v spletno ali mobilno aplikacijo
Invazivke (www.invazivke.si),
• na Zavod za gozdove Slovenije,
• na Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za varstvo gozdov.

Opažanja tujerodnih vrst
sporočite v aplikacijo Invazivke.

Kako prepoznamo javorov rak?

Avtor fotografije v ozadju: Dušan Jurc

Različen izgled ran javorovega raka

različno dovzetne za javorovega
raka in doslej bolezen ni bila
ugotovljena na nobenem gostitelju
iz drugih rodov drevja. Optimalna
temperatura za rast glive je pri
24–28 °C. Za sproščanje trosov in
njihovo širjenje poleg temperature
pomembno vlogo igrajo tudi
padavine in zračna vlaga. Za
odpiranje trosišč in sproščanje
trosov je potrebnih vsaj 2,5 mm
padavin na m2 in temperatura nad
4 °C. Visoka zračna vlažnost pa
vpliva na počasnejše sušenje skorje
in podaljša obdobje sproščanja
trosov po dežju.
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Pri okužbi s črnečo ožganko
(Kretzschmaria deusta), ki sicer
okužuje številne drevesne vrste,
se na odmrli skorji tvorijo velike
črne kraste, ki zadostujejo za
zanesljivo razlikovanje od glive E.
parasitica, ki tvori s prostimi očmi
komaj vidna črna spolna trosišča v
velikosti bucikine glavice.
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Gliva, ki povzroča sušenje
črnega gabra na Krasu (Botryosphaeria dothidea), lahko
povzroča tudi rakave rane na
javorih. Vendar pod skorjo in
v njej ne oblikuje micelijskih
pahljačic, zato skorja tudi v tem
primeru hitreje odpade.

Kaj lahko naredimo?

Posek okuženih dreves

Pozornost pri trgovini in negi

Ukrepi za preprečevanje širjenja in
zatiranje javorovega raka temeljijo
na zgodnjem odkrivanju bolezni.
Vsako najdbo je potrebno zabeležiti.
Ob potrditvi okužbe nato Zavod
za gozdove Slovenije lastniku izda
odločbo. Drevo z javorovim rakom
je potrebno čim prej posekati, del
debla z rakavo rano pa izrezati vsaj
50 cm nad in pod rano ter del z rano
pustiti v gozdu tako, da je površina
raka obrnjena proti tlom. Še bolje je,
če se oboleli del javora sežge na licu
mesta. Na ta način se odstrani vir
za nove okužbe in prepreči širjenje
bolezni na javore v okolici.

Preventivno lahko okužbe z javo
rovim rakom zmanjšamo predvsem
s previdnostnimi ukrepi pri trgovini
z lesom in sadikami. Na mejnih
prehodih je smiselno izvajati
strokovni nadzor nad omenjenim
blagom. Drugi preventivni ukrep je
zagotavljanje dobrih rastnih pogojev
in pravilne arboristike v urbanem
okolju. Pasivno obrambo dreves
lahko povečamo, če obvejevanje
dreves izvajamo v suhem vremenu
in izven vegetacijske dobe ter
zagotovimo ugoden rastni substrat.
Če je drevo vitalno, nima velikih
poškodb debla ali poškodb zaradi
nepravilno odstranjenih debelejših
vej, gliva nima primernih vstopnih
mest, skozi katere bi se lahko
razrasla v drevo.

S posekom okuženih dreves lahko
učinkovito zmanjšamo širjenje javo
rovega raka v naših gozdovih.

Avtor: Amadej Trnkoczy

Avtor: Dušan Jurc

Pri glivah iz rodu bradavičk
(Nectria spp.) se na robu rakavih
ran namesto črnih oblikujejo rdeča
trosišča, rane pa so nepravilne
oblike. Pri rakih, ki jih povzročajo
glive iz rodu Nectria, odmrla skorja
nikoli ne ostane več let trdno
prirasla na rakavo rano, ampak
odpade in pod njo ni značilnega
podgobja glive E. parasitica.

Avtor: Nikica Ogris

Na javorih lahko rakaste tvorbe povzročajo tudi nekatere druge glive.

Del debla z rakavo rano pustimo v gozdu in ga obrnemo z rano
proti tlom, s čimer preprečimo širjenje trosov glive.

Kaj lahko naredimo?

Avtor: Simon Zidar

Podobne poškodbe povzročajo tudi nekatere druge vrste gliv
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V primeru gospodarskih gozdov pa
ima velik pomen pravilno odpiranje
sestojev oziroma način sečnje.
Pri tem je zopet potrebno paziti
na čim manjše poškodbe debel
in s primerno zastrtostjo sestojev
preprečiti oblikovanje adventivnih
poganjkov. Ti namreč odmrejo in
lahko predstavljajo vstopna mesta za
glivo, ki povzroča javorov rak.

niso niti deleži in pomen ostalih
vrst javorov. Gre za drevesne
vrste, ki jih je v našem prostoru
smiselno ohranjati zaradi njiho
vega
ekološkega
pomena. K
temu pripomoremo z zgodnjim
odkrivanjem simptomov in hitrim
ukrepanjem v primeru potrditve
bolezni.

Ekonomski in ekološki vplivi

Zgodnje odkritje in hitro
ukrepanje

Gorski javor, ki je najpogosteje
okužen
z
javorovim
rakom,
predstavlja 2,4 % skupne lesne
zaloge v Sloveniji in je sedma
najpogostejša drevesna vrsta. Že
nekaj let dosega tudi najvišje cene
na licitaciji vrednejših sortimentov
v Slovenj Gradcu. Zanemarljivi

Glede na zapisano bi lahko bolezen,
v kolikor ne podvzamemo nobenih
ukrepov proti njej, povzročila veliko
ekološko in ekonomsko škodo. Zato
je potrebno upočasniti nadaljnje
širjenje glive, ki ogroža javorje
v gozdovih, urbanih okoljih in
drevesnicah.
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Projekt LIFE ARTEMIS

Cilj projekta LIFE ARTEMIS je
prispevati k zmanjšanju negativnih
vplivov invazivnih tujerodnih vrst na
gozdni ekosistem.
Če tujerodne vrste prepoznamo do
volj zgodaj, jih še lahko omejimo,
preden povzročijo veliko škodo v
gozdu.

A vedeti moramo, katere tujerodne
vrste lahko postanejo invazivne
in po katerih poteh najpogosteje
prihajajo v našo bližino. Z ustrezno
usposobljenostjo lahko namreč
v boju zoper širjenje invazivnih
tujerodnih vrst sodeluje vsak.

Hitro ukrepanje
Nujno je zagotoviti ustrezno
ukrepanje zoper invazivne tujero
dne vrste na institucionalni ravni,
zato pripravljamo predlog okvira
sistema zgodnjega obveščanja in
hitrega odzivanja (sistem ZOHO).
V sistemu ZOHO bodo jasno
opredeljeni koraki in pristojni
organi ter inštitucije za pravilno in
pravočasno ukrepanje ob pojavu
nove tujerodne vrste v Sloveniji.

Javorov rak povzroča ekonomsko škodo, saj lahko razvrednoti tudi
les gorskega javorja, ki dosega visoke cene.
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Za prepoznavo vrst, ki predstavljajo
največjo grožnjo za naše gozdove,
je zelo pomemben prvi opozorilni
seznam
tujerodnih
vrst
za
gozdove, ki smo ga oblikovali v
projektu. Opise 84 tujerodnih
vrst rastlin, žuželk, gliv in
sesalcev smo opremili s slikovnim
gradivom in določevalnimi znaki
ter jih predstavili v Terenskem
priročniku za prepoznavanje
tujerodnih vrst v gozdovih
in na spletni strani projekta:
www.tujerodne-vrste.info.

Avtor: Gregor Šubic

Avtor: Matevž Triplat

Katere vrste so invazivne?

V začetnih fazah je tujerodne
vrste še mogoče izkoreniniti.
Projekt LIFE ARTEMIS
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Sporočanje podatkov

Pozorno v gozdu

Vsa opažanja tujerodnih vrst
zbiramo v informacijski sistem
Invazivke. Ta je na voljo preko
uporabniku prijazne mobilne (Goo
gle Play) in spletne aplikacije
Invazivke (www.invazivke.si). Pri
sporočanju opažanj tujerodnih
vrst lahko sodelujete tudi vi.
Ko sporočite opažanje vrste s
fotografijo,
izvedenci
preverijo
pravilnost določitve in sprožijo
potrebne nadaljnje ukrepe. Zbiranje
podatkov v enotni zbirki je temeljno
orodje za delovanje celotnega
sistema ZOHO.

V projektu LIFE ARTEMIS javnost,
ljubitelje narave, lastnike gozdov
in strokovnjake ozaveščamo o
problematiki invazivnih tujerodnih
vrst. Opozarjamo na okoljska
tveganja, povezana z vnosom
tujerodnih vrst, ter spodbujamo,
da z odgovornim ravnanjem pre
prečujemo njihov vnos in širjenje.
Javnost pozivamo k aktivnemu
vključevanju v sporočanje opažanj
tujerodnih vrst, da bomo nove
tujerodne vrste zaznali v zgodnjih
fazah in učinkoviteje preprečili
njihovo širjenje.

Akcija odstranjevanja javorovega raka v Sloveniji
V okviru projekta LIFE ARTEMIS bomo skupaj z lastniki gozdov v letih
2018, 2019 in 2020 izvedli akcijo odkrivanja in zatiranja javorovega
raka. Ker ta v Sloveniji še ni splošno razširjen in pogost, imamo
možnost, da v okviru našega projekta začnemo upočasnjevati njegovo
širjenje, preden začne povzročati večjo ekološko in ekonomsko škodo.
Izjemno pomemben del akcije predstavlja izobraževalna in oza
veščevalna kampanja, del katere je tudi brošura, ki jo držite v
rokah. Informacije o javorovem raku in naših aktivnostih za njegovo
odkrivanje in zatiranje širimo tudi prek tiskanih medijev, radia,
televizije in svetovnega spleta.
V drugi polovici leta 2018 in prvi polovici leta 2019 bomo izvajali
predavanja in ekskurzije za lastnike gozdov v naslednjih območnih
enotah Zavoda za gozdove Slovenije: Ljubljana, Tolmin, Novo mesto,
Celje, Kočevje in Murska Sobota. Če bi se radi naučili več o javorovem
raku, vas vljudno vabimo, da se jih udeležite.
Termini usposabljanj o javorovem raku za lastnike gozdov bodo objavljeni:
• na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije: www.zgs.si
• na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije: www.gozdis.si
• na spletni strani projekta LIFE ARTEMIS: www.tujerodne-vrste.info

Avtor: Zoran Grecs

• na Facebook strani projekta: www.facebook.com/LIFEARTEMIS/

Japonski dresnik se širi tudi v nižinske gozdove. Kjer oblikuje goste
sestoje, je onemogočeno pomlajevanje gozda.
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Cilj akcije je povezati lastnike gozdov, revirne gozdarje Zavoda za
gozdove Slovenije in strokovnjake Gozdarskega inštituta Slovenije z
namenom odstraniti vsaj polovico z javorovim rakom okuženih
dreves v Sloveniji. V okviru tega sodelovanja želimo z iskanjem in
odstranjevanjem okuženih dreves znižati število okužb pri nas in tako
zmanjšati škodo, ki bi nastajala zaradi širjenja te bolezni.
Na svidenje na usposabljanjih!

Projekt LIFE ARTEMIS
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Gliva, ki povzroča javorov rak, je ena izmed invazivnih tujerodnih vrst, ki
se že razširjajo po slovenskih gozdovih in tam povzročajo škodo. V aktivnosti
ustreznega ukrepanja zoper te invazivne tujerodne vrste vključujemo in
povezujemo lastnike gozdov, revirne gozdarje in strokovnjake.
Z osveščanjem in aktivnostmi na terenu želimo prispevati k znižanju števila
okužb dreves z javorovim rakom v Sloveniji in tako zmanjšati škodo, ki bi
nastajala zaradi širjenja te bolezni.
Akcija poteka v okviru projekta Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje
za invazivne tujerodne vrste v gozdu (LIFE ARTEMIS), ki ga vodi
Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji Zavodom RS za varstvo narave,
Zavodom Symbiosis, so. p., in Zavodom za gozdove Slovenije.

ZAVOD SYMBIOSIS,
socialno podjetje

Projekt LIFE ARTEMIS
Opazuj, sporoči in pomagaj varovati gozd.
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