Iščemo veliki pajesen!
Poznavanje razširjenosti invazivnih tujerodnih
vrst je ključno za načrtovanje učinkovitih
ukrepov za njihovo obvladovanje

Financerji projekta:

Projektni partnerji:

ZAVOD
SYMBIOSIS,

socialno podjetje

Veliki pajesen - nekoč koristno drevo, danes invazivka
Veliki pajesen je hitrorastoče listopadno drevo, ki izvira iz vzhodne Azije. Na začetku
19. stoletja so ga tudi pri nas namerno sadili na Krasu ter kot okrasno drevo v naseljih. A kmalu
se je začel širiti in izpodrivati domorodne rastline. V gozdovih ovira naravno pomlajevanje,
razrašča pa se tudi na opuščenih kmetijskih površinah in otežuje njihovo vračanje v obdelavo.
Veliki pajesen ima od 30 do 90 cm dolge liste, ki so sestavljeni iz širokosuličastih lističev. Ti
so celorobi, le blizu peclja imajo žlezaste izbokline. Na ženskih drevesih se poleti razvijejo
krilati plodovi. Podobno velike liste imata tudi prav tako tujerodna octovec in črni oreh, a
imajo lističi nazobčan rob. Pri octovcu so koščičasti plodovi združeni v rdečkasto, pokončno
soplodje, pri črnem orehu pa so plodovi okrogli, koščičasti, z zelenim zunanjim ovojem.

POKONČNO SOPLODJE
KRILATI PLODOVI
KOŠČIČAST PLOD

LISTIČI CELOROBI, LE
ŽLEZASTE IZBOKLINE
NAZOBČANI LISTIČI

NAZOBČANI LISTIČI
VELIKI PAJESEN (Ailanthus altissima)

OCTOVEC (Rhus typhina)

ČRNI OREH ( Juglans nigra)

Sporočajte opažanja tujerodnih vrst prek aplikacije Invazivke
Poznavanje razširjenosti velikega pajesena je pomembno za načrtovanje ukrepov, s
katerimi bomo zamejili njegovo širjenje. To obveznost nam nalagajo tudi predpisi
Evropske unije, s katerimi je veliki pajesen opredeljen kot invazivna tujerodna vrsta.
Vabimo vas, da opažanja velikega pajesena ter drugih tujerodnih vrst sporočite prek
aplikacije Invazivke, ki smo jo razvili v projektu LIFE ARTEMIS. Dostopna je na spletni
strani www.invazivke.si, še hitreje pa lahko podatke posredujete prek mobilne aplikacije
Invazivke, ki je na voljo na GooglePlay. Aplikacija je ključno orodje v sistemu zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste.
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