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Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) v Krajinskem parku 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠ) pri Ljubljani, Slovenija – vključevanje deležnikov

Action plan for invasive alien species (IAS) management in the Landscape park Tivoli, 
Rožnik and Šišenski hrib (LPTRŠ) near Ljubljana, Slovenia – stakeholders’ involvement



Krajinski park (Landscape park) Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib



KP TRŠ – naravovarstveno pomembna območja
LP TRŠ – sites important for nature conservation

• Mostec
• Mali Rožnik
• Pod Turnom / evropska 

gomoljčica (Pseudostelaria
europaea)

• Tivoli
• Pot spominov in tovarištva



KP TRŠ – lastništvo
LP TRŠ – landowners

• Zasebni lastniki 50%
• Mestna občina Ljubljana 38%
• Delno Mestna občina Ljubljana 1%
• Pravne osebe 7%
• Republika Slovenija 4%



Invazivne tujerodne vrste v KP TRŠ
Invasive alien species in LP TRŠ



Invazivne tujerodne vrste (ITV) - popis
Invasive alien species (IAS) - inventory



Popis ITV – invazivke.si
IAS inventory – invazivke.si



Rezultati popisa
Results of the inventory

• 26 različnih ITV
• Najpogostejše:

• Erigeron annuus
• Impatiens parviflora
• Ailanthus altissima
• (druge rastline)



Prostovoljne akcije na terenu
Voluntary actions on the field

• Glavni namen - ozaveščanje

• Izbor desetih vrst



Načini odstranjevanja v prostovoljnih akcijah
Eradication methods in voluntary actions

Vrsta Methoda

Grmasti slakovec (Fallopia baldschuanica) Sekanje in izkopavanje; posebna pozornost pri odstranjevanju majhnih

delov rastline

Balfourova nedotika (Impatiens balfourii) Puljenje in kompostiranje necvetečih delov

Mahonija (Mahonia aquifolium) Izkopavanje

Rdečeščetinova robida (Rubus phoenicolasius) Izkopavanje

Navadna amorfa (Amorpha fruticosa) Izkopavanje in kompostiranje zelenih delov ter sežig korenin

Polegla panešplja (Cotoneaster horizontalis) Izkopavanje

Maackovo kosteničje (Lonicera maackii) Izkopavanje – starejše rastline z majhnim strojem, manjše ročno; kontroliran

sežig v sežigalnici vseh delov rastline

Navadna barvilnica (Phytolacca americana) Izkopavanje (kolikor je mogoče), predhodna odstranitev plodov (če je

rastlina začenjala ploditi); kompostiranje zelenih delov in sežig korenik.

Bambusi (Phyllostachys sp.) Zaradi zasebnega lastnika, ki je bambus posadil namerno, prostovoljne

akcije nismo izvedli.

Pavlovnija (Paulownia tomentosa) Sekanje manjših dreves, obročkanje večjih in sežig vseh delov odstranjenih

dreves



Dolgoročno obvladovanje ITV
Long-term management of IAS

• Prednostna območja:
• Naravovarstveno pomembna in ranljiva območja (Mostec, Mali Rožnik, Pod Turnom)

• Ob poteh

• Lastništvo

• Vrste:
• odstranitev malo razširjenih vrst

• obvladovanje splošno razširjenih vrst

• Vključevanje deležnikov (lastniki, upravljavec zavarovanega območja, Zavod RS za 
varstvo narave, Zavod za gozdove, Mestna občina Ljubljana,upravljavci / lastniki 
objektov …

• Zagotavljanje finančnih sredstev in določitev odgovornih 

• Prednostna območja – redno spremljanje

• Nadaljnje ozaveščevalne akcije



life.artemis@tujerodne-vrste.info

Kontakt

 life.artemis@tujerodne-vrste.info

@LIFEARTEMIS

@lifeartemis_si

 tujerodne-vrste.info

www.invazivke.si


