
TUJERODNI BINGO
Na sprehodu ali okoli doma pozorno opazujte svojo okolico.
Označite, katero od naštetih tujerodnih vrst ste opazili. 
Tujerodne vrste so vrste, ki jih je človek zanesel izven območij, držav ali celin, kjer so naravno razširjene.
Invazivne tujerodne vrste se v novem okolju uspešno razmnožujejo in širijo ter negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi.

JAPONSKI DRESNIK – Fallopia japonica

Aprila lahko opazimo mlade rdečkaste poganjke. Pogosto prerašča 
obrežja vodotokov. Z gosto in hitro rastjo zasenči druge domorodne 
rastline.

LOVORIKOVEC – Prunus laurocerasus

Je priljubljen grm živih mej. Najdemo ga tudi v gozdu, kamor so 
ga zanesle ptice s semeni. Listi so svetleči in temnozeleni. Uspeva 
tudi v senci, zato v podrasti izpodriva domorodne rastline. 

PLATANOVA ČIPKARKA – Corythucha ciliata

Pokukajte pod odstoplo skorjo platan, ki rastejo v parkih. Spomladi 
pod njo najdemo odrasle nekaj milimetrov velike čipkarke. Poleti 
sesajo rastlinski sok listov, zato poškodujejo liste, ki porumenijo.

HARLEKINSKA POLONICA – Harmonia axyridis

Množično prezimuje v naših domovih. Najdemo jo na fasadah in ob 
režah pri oknih. Barvno je lahko zelo raznolika. Z našimi domorod-
nimi polonicami tekmuje za hrano in jih pleni.

NAVADNA MAHONIJA – Berberis aquifolium

Z vrtov in pokopališč je pobegnila v naravo. Lističi so voskasti in s 
trnatimi zobci. Cveti rumeno aprila in maja. Pogosta je v podrasti 
živih mej, kjer zasenči domorodne rastline.

THUNBERGOV ČEŠMIN – Berberis thunbergii

Zaradi pogosto rdečkastih listov je priljubljen okrasni grm. Veje so 
trnaste. Rdeče jagode (plodove) raznašajo ptice in tako zasejejo ta 
azijski grm tudi v gozd. Izpodriva in zasenči druge vrste rastlin.

NUTRIJA – Myocastor coypus

Opazili jo bomo ob vodah, pogosto celo v mestih. Je dobra plavalka. 
Podobna je bobru, vendar manjša in ima okrogel kosmat rep. Obje-
da rastlinje in z rovi spodkopava obrežja vodotokov.

BAMBUS – Phyllostachys sp.

Je pogosta okrasna rastlina na vrtovih. Značilna so kolenčasta ste-
bla in ozki listi. Raste zelo hitro ter se širi s podzemnimi poganjki. 
Oblikuje goste sestoje in tako zasenči domorodne vrste.

Vabljeni, da opažanja invazivnih tujerodnih vrst sporočite v sistem Invazivke. www.invazivke.si
Igra je bila pripravljena v okviru projekta LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu. Več o projektu: www.tujerodne.vrste.info. 
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