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Stik z lastnikom/lastniki zemljišča: Krajinski park Strunjan.
Stik z lokalnimi mediji glede uspeha eradikacije kudza: Krajinski park Strunjan.
Stik z Evropsko komisijo: MOP.

Pregled stanja območja:
Odgovorne inštitucije (izvede se v okviru obstoječih finančnih sredstev in zmožnosti zavodov):
Krajinski park Strunjan, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
-

-

Iskanje morebitnih drugih osebkov kudza - pregled vseh zemljišč v radiju 100 m od
najdbe na lokaciji X = 390694, Y = 43124 (Slika 1).
Kdaj: predlagano do konca oktobra 2018 (pred morebitno prvo pozebo, ker potem
odpadejo vsi listi in je detekcija rastline zelo otežena).
Kako: zaradi dokaj neprehodne vegetacije in strmih terenov lahko uporabljamo teleskope
in daljnoglede. Glede na terensko konfiguracijo lahko velik del terena pregledamo iz
nasprotnih pobočij (pregledujemo krošnje dreves). V primeru sumljive najdbe, je
potrebna preverba na točni lokaciji.
V primeru nove najdbe je potrebna dodatna preiskava terena v novem radiju 100 m.

Slika 1. Območje (radij 100 m) okrog najdbe kudzu v Strunjanu.
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Ukrepi odstranitve na lokaciji in ravnanje z odstranjenim materialom:
Odgovorna inštitucija: Krajinski park Strunjan
-

-

-

-

Pred posegom o tem obvestimo lastnika zemljišča.
Nekaj dni pred pričetkom odstranjevanja obvestimo vse sodelujoče (MOP, GIS (ARTEMIS),
ZGS, ZRSVN).
Metode zatiranja: v prvi fazi bi izvedli le mehansko odstranjevanje rastline. V tem
primeru je najbolje, da se izkoplje iz zemlje cel gomolj, oz. čim večji del. Glede na to, da je
rastlina starejša, pričakujemo velik podzemni del rastline in odkopavanje gomolja lahko
povzroči poškodbe cestne infrastrukture. V prvi fazi je zato pomebno, da se nujno
odstrani vsaj koreninski vrat in živice na infeciranem območju, saj se drugače vrsta
ponovno razraste. Pozorni moramo biti tudi na semena. Pazimo, da jih čim manj
otresemo z rastline. Na območju tudi ne puščamo koščkov podzemnih delov rastlin oz.
olesenelih stebel, saj se lahko ti ponovno zakoreninijo. Če je mogoče, odstranjevanje
izvedemo dan po dežju, ko bo izkopavanje enostavnejše.
Potrebna oprema: lopata, kramp, žaga, sekira, manjši bager (BobCat?), delovna obleka,
osnovna zaščitna sredstva, večji kos kakovostne plastične folije, na kateri zbiramo
izkopane delce gomolja, kakovostne plastične vreče za odstranjeni material oziroma
druga oprema za zbiranje odstranjenega materiala s katerim se prepreči njegovo
raznašanje v okolico.
Spodnji del debla dolžine cca 50 cm shranimo in pošljemo na Gozdarski inštitut Slovenije.
Vse dele rastline (gomolj ali deli gomolja, deblo/steblo, listi, cvetovi, plodovi) moramo
skrbno shraniti v plastične vreče in prepeljatii do mesta požiga.
Trajno označiti mesto korenin. Označitev korenin in mesta odstranitve izvedemo z
obarvanimi lesenimi koli.
Odvoz materiala do mesta zažiga.
Vse odstranjene dele rastline je potrebno požgati. Kurjenje mora biti ves čas nadzorovano
s strani polnoletne osebe. Po končanem kurjenju je treba zagotoviti, da se ogenj in
ostanki kurjenja popolnoma pogasijo. Kurjenje se ne sme izvajati v obdobju razglašene
povečane požarne nevarnosti naravnega okolja. Območje kurjenja mora biti v razdalji vsaj
1 m od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi; najbližji zunanji rob krošenj okoliških
dreves je oddaljen od zunanjega roba območja, na katerem se kuri, vsaj 10 m; naklon
terena območja, na katerem se kuri, ne sme presegati 10 odstotkov; premer območja, na
katerem se kuri, ne sme biti po najdaljši povezovalni črti nasprotnih robov kurišča večji od
5 m; ne glede na določilo prejšnje alineje je premer območja lahko večji, a ne več kot 10
m, če je najbližji zunanji rob krošenj okoliških dreves oddaljen od zunanjega roba
območja, na katerem se kuri, več kot 50 m.
Izdelava poročila s fotomaterialom.

Monitoring uspešnosti eradikacije:
Odgovorna inštitucija: naknadno po dogovoru
-
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Prvi pregled uspešnost eradikacije je treba opraviti v letu 2019, meseca maja in
septembra.
V primeru ponovnega razraščanja rastline, je treba ponoviti postopke mehanskega
odstranjevanja, vse dokler rastline ne izčrpamo, to lahko traja tudi do 10 let.
Predvidevamo, da je stanje potrebno nadzirati vsaj še 3 leta po tem, ko se rastlina
preneha pojavljati.

