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1. Uvod
Kadar načrtujemo dolgoročne ukrepe obvladovanja tujerodnih vrst na zaključenem območju, je
smiselno opraviti podrobnejšo analizo vrst ter na podlagi objektivnih meril izbrati tiste tujerodne vrste,
pri katerih bomo s čim manj sredstvi dosegli največji prispevek k doseganju ciljev varstva narave. V ta
namen smo v sklopu projekta LIFE ARTEMIS razvili protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za
obvladovanje. Protokol je namenjen za uporabo na zaključenem območju, na katerem želimo z
aktivnimi ukrepi obvladovanja tujerodnih rastlin dosegati naravovarstvene cilje. To je lahko širše
zavarovano območje (narodni park, regijski park, krajinski park), obsežnejše ožje zavarovano območje
(naravni rezervat, strogi naravni rezervat ali naravni spomenik) ali območje Natura 2000, lahko pa tudi
gozdnogospodarska enota, za katero pripravljamo podroben načrt ukrepov. Protokol je pripravljen za
prioritizacijo tujerodnih rastlin, ne pa tudi za druge taksonomske skupine tujerodnih vrst.
Protokol smo razvili predvsem kot orodje za upravljavce zavarovanih območij, ki na svojih območjih vse
pogosteje načrtujejo aktivnosti za obvladovanje tujerodnih rastlin. Vendar pa tudi na razmeroma dobro
ohranjenih naravnih območjih, število in pogostost pojavljanja tujerodnih rastlin običajno presega
finančne in kadrovske zmožnosti upravljavcev. Vseh tujerodnih vrst z razpoložljivimi sredstvi ni mogoče
obvladovati, zato morajo upravljavci sprejeti odločitev, v obvladovanje katerih tujerodnih vrst je najbolj
smiselno vlagati napore. Protokol omogoča, da take odločitve sprejmemo na podlagi enotnih,
objektivnih meril.

2. Protokol za določitev prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje
Protokole za določitev prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje so razvili že v številnih državah,
pri čemer so avtorji uporabili različna merila in načine vrednotenja 1, 2. Večina teh protokolov je razvita
za določevanje prednostnih tujerodnih vrst na večjih območjih (npr. v državi ali regiji), le nekaj jih je
prilagojenih za uporabo na manjših območjih (npr. na zavarovanih območjih). Za Slovenijo smo želeli
oblikovati protokol, ki bo pri odločanju prednostno pomagal upravljavcem zavarovanih območij in bo
upošteval dva vidika: (i) (potencialno) invazivnost tujerodne rastline ter (ii) (potencialne) vplive
tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev območja.

2.1

Ocena potencialne invazivnosti tujerodne rastline

Merila za oceno potencialne invazivnosti tujerodne rastline so urejena v štiri sklope, in sicer:
A. Ekološki vpliv tujerodne rastline
B. Širjenje tujerodne rastline
C. Ekološka prilagodljivost in status tujerodne rastline
D. Zahtevnost obvladovanja tujerodne vrste
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V vsakem sklopu sta po dve merili, ki sta predstavljeni v Tabeli 1. Najvišje, z osmimi točkami, so
vrednotena merila, ki nakazujejo na večjo invazivnost vrste in s tem večjo potrebo po njenem
obvladovanju.
(Potencialno) invazivnost tujerodne vrste ocenimo na podlagi podatkov iz domače ali tuje znanstvene
literature, ocen tveganja ter ekspertnega znanja ocenjevalca. S tem podamo oceno potencialne
invazivnosti, saj se morda vsi škodljivi vplivi tujerodne vrste na območju še niso odrazili, ali pa jih zaradi
pomanjkanja raziskav dejanskih vplivov na območju ne moremo dokazati. Kadar uporabimo tuje vire,
se morajo ti nanašati na območja s približno primerljivimi podnebnimi razmerami kot na našem
območju. Ocene invazivnosti tujerodne rastline so lahko enake na širšem območju s primerljivimi
podnebnimi razmerami, za območja, kjer so podnebne razmere bistveno drugačne (npr. alpsko
območje, Obala), moramo vrednotenje opraviti na novo. Ocene je treba periodično posodabljati tudi
glede na spremenjeno dinamiko tujerodnih vrst in nova strokovna in znanstvena spoznanja.
Tabela 1. Merila področja I za oceno (potencialne) invazivnosti tujerodne rastline

PODROČJE I: Ocena (potencialne) invazivnosti tujerodne rastline
SKLOP MERIL A: Ekološki vpliv tujerodne rastline
MERILO A1: Vpliv tujerodne rastline na naravne procese in ekološke razmere
Vključuje spremembe glede erozije tal, evapotranspiracije, ki vodi v izsuševanje mokrišč, vezave dušika iz tal, možnosti za
nastanek požarov, spremembe v dostopnosti svetlobe, vode ali hranil v tleh za domorodne vrste.
Točkovanje:
8 točk: Zelo velik vpliv na ravni pokrajine.
6 točk: Velik vpliv na več manjših površinah.
4 točke: Zmeren vpliv na eni manjši površini.
2 točki: Majhen ali neznaten vpliv.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
MERILO A2: Vpliv tujerodne rastline na strukturo rastlinske združbe in posamezne domorodne rastlinske vrste.
Vključuje spremembe, ki so posledica prevlade tujerodne rastline v obstoječi plasti vegetacije ali, ko ta povsem prekrije
obstoječe drevesne krošnje. Spremeni se vrstna sestava ali je izrinjena večina domorodnih vrst v podrasti. Lahko se spremeni
količina opada, hitrost dekompozicije, oslabi ali v celoti prekine mikorizna povezava v tleh ali se spremeni kemizem v tleh.
Točkovanje:
8 točk: Zelo velik vpliv na ravni pokrajine.
6 točk: Velik vpliv na več manjših površinah.
4 točke: Zmeren vpliv ne eni manjši površini.
2 točki: Majhen ali neznaten vpliv.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
SKLOP MERIL B: Širjenje tujerodne rastline
MERILO B1: Hitrost širjenja tujerodne rastline
Ocenimo, kako hitro se bo tujerodna rastlina širila glede na biološke značilnosti.
Točkovanje:
8 točk: Širjenje bo zelo hitro – območje pojavljanja tujerodne rastline se bo v 10 letih najmanj podvojilo.
6 točk: Širjenje bo hitro – območje pojavljanja tujerodne rastline se bo v 10 letih povečalo za najmanj polovico.
4 točke; Širjenje bo zmerno hitro - območje pojavljanja tujerodne rastline se bo v 10 let povečalo za manj kot četrtino.
2 točki: Tujerodna rastlina se ne bo bistveno širila v lokalnem okolju.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
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MERILO B2: Sposobnost širjenja tujerodne rastline na daljše razdalje
Glede na biološke značilnosti vrste ocenimo, kako verjetno je, da se bo tujerodna rastlina naprej samostojno brez pomoči
človeka, širila na nova območja. Preverimo, ali plodove/semena razširjajo ptice ali druge živali, voda ali veter. Morda se z
vodo razširjajo tudi deli rastlin, ki so sposobni vegetativnega razmnoževanja.
Točkovanje:
8 točk: Zelo hitro širjenje na daljše razdalje - več kot 100 metrov na leto, rastlina ima tudi veliko količino semen.
6 točk: Hitro širjenje na daljše razdalje – več kot 100 metrov na leto, vendar količina semen ni tako velika.
4 točke: Počasno širjenje - semena se usujejo le v okolici matične rastline.
2 točki: Zelo počasno širjenje – vrsta se razširja le vegetativno.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.

SKLOP MERIL C: Ekološka prilagodljivost in status tujerodne rastline

MERILO C1: Prilagodljivost tujerodne rastline na različne ekološke razmere
Ocenimo v kako različnih habitatih lahko uspeva tujerodna rastlina.
Točkovanje:
8 točk: Zelo velika prilagodljivost; tujerodna rastlina uspeva v popolnoma različnih ekosistemih (npr. gozd, travnik,
skalovja) in ekoloških razmerah (svetloba, tip tal, vlažnost, pH tal).
6 točk: Velika prilagodljivost; uspeva le v enem tipu ekosistema, a se lahko prilagodi na različne ekološke razmere
(svetloba, tip tal, vlažnost, pH tal).
4 točke: Zmerna prilagodljivost; uspeva lahko le v določenih pogojih, a že ob manjših spremembah, npr. ob sukcesiji v
gozdu, je pričakovati bistveno zmanjšanje števila.
2 točki: Majhna prilagodljivost; uspeva lahko le v habitatu z zelo specifičnimi razmerami (npr. kisla tla, odprte skalnate
površine); v drugih ekosistemih se pojavlja le kot prehodna vrsta.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
MERILO C2: Status tujerodne rastline na območju Slovenije in v širši regiji
Preverimo, ali je tujerodna rastlina že prepoznana kot invazivna tujerodna rastlina, bodisi s predpisi ali pa je uvrščena na
opozorilne sezname.
Točkovanje:
8 točk: Tujerodna rastlina je že opredeljena kot invazivna tujerodna vrsta s zakonskimi akti Evropske unije ali
nacionalnimi predpisi s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti.
6 točk: Vrsta je uvrščena na nacionalni opozorilni seznam ali kako drugače opredeljena kot potencialno invazivna
tujerodna vrsta.
4 točke: Tujerodna rastlina ni uvrščena na nacionalni opozorilni seznam, vendar pa je na opozorilnem seznamu katere
od sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška).
2 točki: Tujerodna rastlina nima statusa (potencialno) invazivne tujerodne vrste.
0 točk: Statusa vrste ni mogoče preveriti.
SKLOP MERIL D: Zahtevnost obvladovanja tujerodne vrste
MERILO D1: Tehnična izvedljivost odstranjevanja tujerodne rastline
Ocenimo, kako učinkovite metode so na voljo za odstranjevanje tujerodne rastline. Izhajamo lahko iz nam znanih metod, ali
preverimo metode, ki so opisane v literaturi.

Točkovanje:
8 točk: Obstajajo preizkušene in zelo učinkovite metode odstranjevanja.
6 točk: Obstajajo preizkušene metode odstranjevanje, vendar je potrebno veliko število ponovitev.
4 točke: Metode odstranjevanja niso dobro poznane; učinkovitost za konkretno vrsto je treba še preveriti.
2 točki: Kljub raziskavam za tujerodno rastlino še ni poznanih učinkovitih metod za odstranjevanje.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
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MERILO D2: Pričakovani čas, ki bo potreben za izkoreninjenje tujerodne rastline
Glede na biološke značilnosti rastline (npr. dolgoživost semen) ocenimo, kako dolgo obdobje bo potrebno za
odstranjevanje rastline do izkoreninjenja.
Točkovanje:
8 točk: Izkoreninjenje pričakovano v 2–5 letih.
6 točk: Izkoreninjenje pričakovano v 5–10 letih.
4 točke: Izkoreninjenje pričakovano v več kot 10 letih.
2 točki: Ni verjetno, da bi lahko vrsto trajno odstranili.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.

2.2 Ocena (potencialnega) vpliva tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in
drugih ciljev
Merila za oceno (potencialnega) vpliva tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in drugih
ciljev so razvrščena v dva sklopa, in sicer:
E. Doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev
F. Možnosti za učinkovito obvladovanje tujerodne rastline
Pri teh merilih ocenjujemo stanje na točno določenem območju, torej ga moramo vedno izdelati na
novo za vsako območje. To območje ima običajno administrativno določene meje (npr. zavarovano
območje, Natura 2000 območje, gozdno gospodarska enota) in jasno določene naravovarstvene cilje.
Ocene podamo na podlagi ekspertnega znanja, zato morajo v tem procesu sodelovati osebe, ki dobro
poznajo območje in so vključene v njegovo upravljanje.
Pri merilu E upoštevamo razširjenost tujerodne rastline na območju, za katero uporabljamo protokol
in njegovo naravovarstveno vrednost, po drugi strani pa tudi vplive tujerodne vrste na druge cilje
območja (npr. rekreacijsko vlogo, rabo naravnih virov). Pri merilu F pa ocenimo, kako verjetno je, na
podlagi razširjenosti vrste, da bomo tujerodno rastlino lahko vsaj lokalno izkoreninili, ter kako trajne
negativne vplive bi imele same aktivnosti za odstranjevanje z vidika obnove naravne vegetacije. Merila
so prikazana v Tabeli 2.
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Tabela 2. Merila za oceno (potencialnega) vpliva tujerodne rastline na doseganje naravovarstvenih in
drugih ciljev

PODROČJE II. Ocena (potencialnega) vpliva tujerodne rastline na doseganje
naravovarstvenih in drugih ciljev
SKLOP MERIL E: Doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev
MERILO E1: Vpliv tujerodne rastline na doseganje naravovarstvenih ciljev
Upoštevamo razširjenost tujerodne rastline na območju, za katero uporabljamo protokol. Ocenimo, ali je tujerodna rastlina
že prisotna na območju s posebno naravovarstveno vrednostjo (npr. naravni rezervat, prvo varstveno območja zavarovanega
območja, območje ogrožene vrste ali redkega habitatnega tipa) in kakšen je njen dejanski ali potencialni vpliv na doseganje
naravovarstvenih ciljev na tem območju.
Točkovanje:
8 točk: Tujerodna rastlina je prisotna na območju s posebno naravovarstveno vrednostjo in že ogroža ali bi lahko
ogrozila doseganje naravovarstvenih ciljev.
6 točk: Tujerodna rastlina je prisotna v bližini območja s posebno naravovarstveno vrednostjo, obstaja velika
verjetnost, da se bo brez ukrepanja razširila tudi na ta območja in ogrozila doseganje naravovarstvenih ciljev.
4 točke: Tujerodna rastlina je prisotna na območju z naravovarstvenim statusom (npr. zavarovano območje, Natura
2000 območje), vendar v predelu, ki je za doseganje naravovarstvenih ciljev manj pomembno (npr. drugo in tretje
naravovarstveno območje, robni deli Natura 2000 območja).
2 točki: Vrsta je prisotna na območju z naravovarstvenim statusom, vendar ne ogroža doseganja naravovarstvenih
ciljev, ali pa so okoljske razmere že nepovratno spremenjene in se stanje kljub odstranitvi tujerodne vrste ne bo več
izboljšalo.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
MERILO E2: Vpliv tujerodne rastline na doseganje drugih ciljev območja
Ocenimo, kako tujerodna vrsta vpliva na druge cilje območja (npr. raba naravnih virov, rekreacijska vloga, ohranjanje
estetske vrednosti, vplivi na zdravje ljudi).
Točkovanje:
8 točk: Bistven vpliv na doseganje drugih ciljev območja na večji površini.
6 točk: Velik vpliv na doseganje drugih ciljev območja, lahko le v posameznih delih.
4 točke: Zmeren vpliv na doseganje drugih ciljev območja.
2 točki: Majhen ali neznaten vpliv na doseganje drugih ciljev območja.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
SKLOP MERIL F: Možnosti za učinkovito obvladovanje tujerodne rastline
MERILO F1: Faza invazije tujerodne rastline na območju
Preverimo, kako razširjena je tujerodna vrsta na območju, za katerega uporabljamo protokol.
Točkovanje:
8 točk: Tujerodna rastlina se na obravnavanem območju pojavlja le na nekaj lokacijah in jo je mogoče izkoreniniti.
6 točk: Tujerodna rastlina se pojavlja na več lokacijah, vendar jo je še mogoče izkoreniniti vsaj na naravovarstveno
najpomembnejših delih območja.
4 točk: Tujerodna rastlina se pojavlja le na nekaj lokacijah (ali pa gre za povsem novo tujerodno vrsto v naravnem
okolju) in za zdaj ni opaziti invazivnega širjenja.
2 točki: Tujerodna rastlina je na obravnavanem območju že zelo razširjena in popolno izkoreninjenje ni več mogoče ali
pa predvidevamo, da je pojavljanje vrste le prehodno.
0 točk: Za oceno ni dovolj podatkov.
MERILO F2: Vpliv odstranjevanja tujerodne rastline na domorodne vrste in habitate
Ocenimo, kako veliki bi bili vplivi izvedbe odstranjevanja na domorodne vrste in habitatne tipe in pričakovan čas do obnove
vegetacije.
Točkovanje:
8 točk: Odstranjevanje bo povzročilo minimalne in kratkotrajne poškodbe tal in ne bo bistveno prizadelo domorodnih
vrst in habitatov.
6 točk: Odstranjevanje bo povzročilo manjše poškodbe tal in prizadelo domorodne vrste največ za eno leto, nato se bo
vegetacija obnovila sama.
4 točke: Odstranjevanje bo povzročilo večje poškodbe tal in prizadelo domorodne rastline za več let, nato se bo
vegetacija obnovila sama.
2 točki: Odstranjevanje bo povzročilo zelo velike poškodbe (npr. odstranitev zgornjega sloja tal), domorodne rastline
bo treba obnoviti s setvijo ali s sadnjo.
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Upravljavec mora izbor tujerodnih vrst za obvladovanje izvesti neodvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev. Šele ko je izbor vrst pripravljen, se naredi tudi finančna ocena vseh stroškov, nato pa se, glede
na razpoložljiva sredstva, določi prednostne ukrepe.

2.3

Končna ocena

Protokol ima skupno 8 meril za oceno invazivnosti tujerodne rastline in 4 merila za oceno vpliva na
doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev. Ob koncu vrednotenja točke seštejemo za vsako področje
posebej in po rangirni lestvici tudi za vsako področje ločeno določimo prioriteto kot nizko, srednjo ali
visoko (Tabela 3). Kočno oceno za tujerodno vrsto podamo na podlagi matrike (Slika 1). Končni rezultat
je uvrstitev odstranjevanja tujerodne vrste v prvo, drugo ali tretjo prioriteto. S takim pristopom bodo
kot visoka prioriteta obravnavane tudi tujerodne rastline, ki morda še niso invazivne na
naravovarstveno najpomembnejših območjih, a imajo velik invaziven potencial in bi se lahko razširile
na najvrednejše dele zavarovanega območja. Po drugih strani, tudi manj invazivne tujerodne rastline
odstranjujemo na območjih, kjer te ovirajo doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev.
Če za vrednotenje kriterija nimamo dovolj podatkov, ga ovrednotimo z nič točkami. V primerih, ko
tujerodno rastlino zaradi pomanjkanja podatkov pri več kot treh merilih ovrednotimo z nič točkami,
končna ocena ni zanesljiva. Tako vrsto moramo uvrstiti med prednostne raziskovalne naloge in čim prej
pridobiti več podatkov. Takšne raziskave so še posebej nujne, kadar nimamo dovolj podatkov o ekologiji
vrste, opazimo pa, da se hitro širi.
Populacije tujerodnih rastlin se hitro spreminjajo, prav tako njihovi vplivi. Na območju se lahko pojavijo
nove tujerodne vrste, nekatere pa bomo ob uspešnem izvajanju ukrepov izkoreninili. Zato je
pomembno, da izbor prednostnih vrst periodično ponovimo, najmanj vsakih pet let. Upravljavec mora
o izvajanju ukrepov voditi natančne evidence, saj je le tako mogoče spremljati učinkovitost ukrepov. Za
spremljanje učinkovitosti ukrepov smo v projektu LIFE ARTEMIS razvili spletno platformo Tujerodni
vedež 3, na kateri zbiramo opise metod za odstranjevanje tujerodnih vrst. Tako lahko izmenjujemo
informacije o učinkovitih in neučinkovitih pristopih in bolje spremljamo stanje.

Tabela 3. Rangirna lestvica za področji I in II
I. OCENA (POTENCIALNE) INVAZIVNOSTI TUJERODNE RASTLINE
Seštejemo vse točke meril A – D:
> 51 točk = visoka prioriteta
39–51 točk = srednja prioriteta
< 39 točk = nizka prioriteta
II. OCENA (POTENCIALNEGA) VPLIVA NA DOSEGANJE NARAVOVARSTVENIH IN DRUGIH CILJEV
Seštejemo vse točke meril E in F:
> 19 točk: visoka prioriteta
15-19 točk: srednja prioriteta
< 15 točk: nizka prioriteta
SKUPNA OCENA
Končno prioriteto določimo na podlagi prioritet po obeh področjih in razberemo iz matrike na Sliki 1.
ŠTEVILO MERIL, KJER SMO PODALI 0 TOČK:
Če smo tujerodno rastlino pri več kot treh merilih ocenili z oceno 0, končna ocena ni zanesljiva. Tujerodno vrsto opredelimo kot
prednostno raziskovalno nalogo ter v najkrajšem času poskusimo pridobiti več podatkov.

3

https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodnivedez/
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Slika 1. Matrika določitve končne prioritete obvladovanja tujerodnih rastlin.

3. Uporaba protokola na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju KPTRŠh) leži na severozahodnem obrobju
Ljubljane. Obsega mestni park Tivoli ter gozd na območju Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega
boršta, s skupno površino okrog 460 ha. S severne, vzhodne in južne strani ga v celoti omejuje mestni,
pretežno pozidani prostor, na zahodni strani pa Pot spominov in tovarištva oziroma kmetijske površine,
ki se raztezajo do zahodne ljubljanske obvoznice 4.
Območje ima tri krajinske enote, in sicer Tivoli s parkovnimi površinami, osrednji gričevnati del z
najvišjim vrhom Šišenski hrib in dolinama Mostec in Rakovnik ter nižinski svet Koseškega boršta in Za
Mošenico, kjer se nižinski gozd prepleta z obdelovalnimi površinami. Na območju so trije večji vodotoki,
Mostec, Pržanec in Glinščica, ki v poletnem času večinoma presahnejo. Nekaj je površin s stoječo vodo,
med katerima izstopata ribnik v Tivoliju in Koseški bajer. Med grebenoma Veliki in Mali Rakovnik je večje
mokrišče barjanskega značaja - Rakovniško barje - ki ga pogosto imenujejo tudi Mali Rožnik. Pod
Debelim hribom je manjše barje Mostec 5.
Območje KPTRŠh je bilo v sklopu projekta LIFE ARTEMIS obravnavano kot vzorčno območje, na katerem
se razvije in preveri vse faze usmerjenega in načrtovanega obvladovanja tujerodnih rastlin. Krajinski
park je z vseh strani obdan z urbanimi ali obdelovalnimi površinami, zato so pritiski tujerodnih rastlin
veliki. V sklopu projekta smo leta 2017 opravili sistematičen popis tujerodnih rastlin, pri katerem so
sodelovali tudi prostovoljci 6.

4

Rozman S., A. Marinšek, L. Kutnar, S. Zidar, M. Kolšek, M. de Groot, J. Malovrh, 2020. Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih

tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za obdobje 2021–2025. Projekt LIFE ARTEMIS,
izdelek akcije B4. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za ohranjanje narave in Zavod za gozdove Slovenije.
5

ibid.

6

Marinšek, A., M. de Groot, N. Ogris, L. Kutnar, A. Verlič, J. Kus Veenvliet, S. Rozman. 2018. Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v

urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju s prostovoljci. Projekt LIFE ARTEMIS, poročilo o
izvedbi akcije B4. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod Symbiosis.
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Na podlagi popisa so bile izbrane vrste in območja, za katera so bile v letih 2018, 2019 in 2020 izvedene
akcije odstranjevanja tujerodnih rastlin. V projektu začrtane aktivnosti je treba smiselno nadaljevati,
zato smo v sklopu projekta pripravili tudi akcijski načrt za obvladovanje tujerodnih rastlin na območju
krajinskega parka 7. Mestna občina Ljubljana, ki je ustanoviteljica parka, je leta 2018 koncesijo za
upravljanje krajinskega parka podelila Javnemu podjetju Snaga d. o. o. (JP SNAGA). Le to se je leta 2019
pripojilo k Javnemu podjetju Vodovod kanalizacija d. o. o. (JP Voka) in nastalo je novo skupno podjetje
Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. (JP VOKA SNAGA). Upravljavec bo lahko na podlagi
akcijskega načrta bolj usmerjeno in učinkovito izvajal naloge na področju tujerodnih vrst.
Akcijski načrt vsebuje vse ključne aktivnosti v zvezi z upravljanjem s tujerodnimi vrstami. V tem
dokumentu obravnavamo zgolj določitev prednostnih vrst za njihovo obvladovanje, bodisi
izkoreninjenje ali njihovo zatiranje na manjših območjih. Po letu 2017 je bilo na območju krajinskega
parka dodatno popisanih še več tujerodnih rastlin. V sklopu aktivnosti odstranjevanja smo tudi bolje
spoznali značilnosti območja in razširjenost nekaterih tujerodnih rastlinskih vrst. Jasno je postalo, da je
območje krajinskega parka s tujerodnimi vrstami močno obremenjeno. Njihovo število in razširjenost
presega tako finančne kot kadrovske zmogljivosti upravljavca. Zato smo kot strokovno izhodišče za
akcijski načrt razvili protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje, s katerim smo na
podlagi enotnih, objektivnih meril določili, katere vrste in območja so z vidika odstranjevanja
najpomembnejše.
Končni seznam vrst je urejen v tri prioritete. Poleg tujerodnih vrst smo opredelili tudi območja
ukrepanja, kjer je bilo uspevanje vrst že potrjeno. Številne tujerodne vrste so za zdaj prostorsko
omejene na manjša območja. Vsaj vrste, ki imajo velik invaziven potencial, je smiselno odstranjevati
tudi na območjih z manjšim naravovarstvenim pomenom (npr. na parkovnih površinah). Vendarle je na
območju krajinskega parka tudi več tujerodnih rastlin, ki so že zelo razširjene in jih na celotnem
območju parka ni več mogoče izkoreniniti. Take vrste prednostno odstranjujemo na območjih z večjo
naravovarstveno vrednostjo. To so:
i.

naravni spomenik Pod Turnom na območju naravne vrednote Tivoli – klasično nahajališče
evropske gomoljčice,

ii.

naravni rezervat Mali Rožnik na območju naravne vrednote Mali Rožnik, mokrotne doline s
prehodnim barjem med slemenom Malega in Velikega Rakovnika;

iii.

naravni rezervat Mostec, na območju naravne vrednote Mostec, prehodno barje na spodnjem
delu mokrotne doline Mostec ob vznožju Debelega hriba 8.

Po protokolu smo ovrednotili 59 tujerodnih rastlin, ki so bile odkrite na območju krajinskega parka.
Končna razvrstitev po prioritetah je predstavljena v Tabeli 4. Ta tabela je izhodišče za oblikovanje
aktivnosti v akcijskem načrtu.

7

Rozman S., A. Marinšek, L. Kutnar, S. Zidar, M. Kolšek, M. de Groot, J. Malovrh, 2020. Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih

tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za obdobje 2021–2025. Projekt LIFE ARTEMIS,
izdelek akcije B4. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za ohranjanje narave in Zavod za gozdove Slovenije.
8

ibid.
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Tabela 4. Končna razvrstitev tujerodnih rastlin glede ukrepov za obvladovanje za območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Slovensko ime
tujerodne vrste

Znanstveno ime
tujerodne vrste

1

Žlezava nedotika

Impatiens glandulifera

60

22

1

Za Mošenico, vzhodno pobočje Rožnika

2

Kanadska zlata rozga

Solidago canadensis

56

22

1

Za Mošenico, Mali Rakovnik

3

Orjaška zlata rozga

Solidago gigantea

56

22

1

Za Mošenico, Mali Rakovnik

4

Veliki pajesen

54

24

1

Tivolski vrh ter vzhodno in severno pobočje Šišenskega hriba

5

Peterolistna vinika

Ailanthus altissima
Parthenocissus
quinquefolia/inserta

54

20

1

Ob cesti Pot Roberta Blinca, drugje morda ni popisana!

6

Maackovo kosteničje

Lonicera maackii

52

22

1

južno od ceste Pod Hribom

7

Lovorikovec

Prunus laurocerasus

52

24

1

okolica Gozdarskega inštituta, gostilne Čad ter severni rob KP

8

Sirska svilnica

Asclepias syriaca

52

28

1

pri Čadu in ob stavbi na Drenikovem vrhu

9

Japonsko kosteničje

Lonicera japonica

54

18

1

vzhodni rob parka Tivoli

10

Rdeči hrast

Quercus rubra

52

18

1

preveriti s shp območij

11

Japonska medvejka

Spiraea japonica

50

24

1

severno pobočje Šišenskega hriba, severno od ceste Pod Hribom, Tivoli

12

Bodeča aralija

Aralia spinosa

48

22

1

za Mošenico - preveriti uspešnost odstranitve v 2020

13

Gledičevka

Gleditsia triacanthos

48

20

1

Tivolski Grad

14

Lanati mehurnik

Koelreuteria paniculata

48

20

1

park Tivoli

15

Navadna robinija

Robinia pseudoacacia

48

20

1

ni dovolj podatkov

16

Thunbergov češmin

Berberis thunbergii

48

24

1

Mali Rakovnik, okolica Gozdarskega inštituta

17

Užitna ostrica

Cyperus esculentus

48

24

1

Mali Rakovnik, drugod morda spregledana

18

Navadna barvilnica

Phytolacca americana

46

20

1

Za Mošenico

19

Deljenolistna rudbekijia

Rudbeckia laciniata

46

20

1

Ob poti severno od Malega Rakovnika, Za Mošenico

20

Navadna dojcija

Deutzia scabra

44

20

1

za Mošenico - preveriti uspešnost odstranitve v 2020

Zap. št.

Invazivnost
vrste

Vpliv na
cilje ZO

Prioriteta

Območje ukrepanja

Slovensko ime
tujerodne vrste

Znanstveno ime
tujerodne vrste

21

Ameriški javor

Acer negundo

42

22

1

za skakalnico Mostec

22

Navadni skobotovec

Philadelphus coronarius

42

24

1

za Mošenico, križišče ceste pod Hribom in Večne poti

23

Sivi dren

Cornus sericea

40

20

1

Mali Rakovnik, pobočje Rožnika, park Tivoli

24

Srebrna rumenka

Galeobdolon argenteum

40

20

1

križišče Večne poti in ceste Pod hribom, drugdod morda spregledana

25

Balfourova nedotika

Impatiens balfourii

40

22

1

na Cankarjevem vrhu, severno od Čada

26

Drobnocvetna nedotika

Impatiens parviflora

38

22

1

razpršeno po vsem KP, ukrepanje le v ožjih ZO

27

Čokoladna akebija

Akebia quinata

50

18

2

vzhodni in južni parka Tivoli, nadaljevati z eradikacijo

28

Kitajska glicinija

Wisteria sinensis

48

18

2

na severni strani Podrožniške poti

29

Octovec

Rhus typhina

48

16

2

Tivolski grad

30

Grmasti slakovec

Fallopia baldschuanica

48

16

2

točka sploh ni v Krajinskem parku

31

Japonski dresnik

Fallopia japonica s. lat.

48

16

2

Za Mošenico, razpršeno nekaj drugih lokacij

32

Navadna amorfa

Amorpha fruticosa

46

16

2

okolica Gozdarskega inštituta - preveriti uspešnost odstranitve

33

Navadna mahonija

Mahonia aquifolium

46

18

2

okolica Gozdarskega inštituta, park Tivoli, okolica skakalnic

34

Ameriški koprivovec

Celtis occidentalis

46

14

2

vzhodni rob parka Tivoli

35

Pavlovnija

Paulownia tomentosa

46

16

2

južni rob parka Tivoli, pobočje Rožnika, gostišče Mostec

36

Črnoplodni mrkač

Bidens frondosa

46

18

2

Za Mošenico, Mali Rakovnik

37

Enoletna suholetnica

Erigeron annuus

46

16

2

razpršeno po vsem KP

38

Zlati bambus

Phyllostachys aurea

46

14

2

ob Večni poti in poti Pod hribm

39

Rdečeščetinava robida

Rubus phoenicolasius

44

18

2

pobočje Rožnika in Tivolskega vrha

40

Polegla panešplja

Cotoneaster horizontalis

42

16

2

okolica Gozdarskega inštituta, okolica gostišča Mostec

41

Cigarovec

Catalpa bignonioides

42

16

2

okolica gostilne Čad

42

Javorolistna platana

Platanus x acerifolia

40

18

2

južno pobočje šišenskega hriba

43

Pelinolistna žvrklja

Ambrosia artemisiifolia

40

16

2

razpršeno na nekaj lokacijah

44

Severnoameriške nebine

Symphyotrichum sp.

40

14

2

razpršeno v bližini cest

45

Tulipanovec

Liriodendron tulipifera

32

22

2

Tivolski vrh, Šišenski hrib

Zap. št.

Invazivnost
vrste

Vpliv na
cilje ZO

Prioriteta

Območje ukrepanja

Slovensko ime
tujerodne vrste

Znanstveno ime
tujerodne vrste

46

Hortenzija

Hydrangea macrophylla

36

20

2

Za Mošenico - preveriti uspešnost odstranitve, severni rob Živalskega vrta

47

Breskev

Prunus persica

34

20

2

Severovzhodno pobočje Šišenskega hriba

48

Navadna komelina

Commelina commulus

28

20

2

Pod Šišenskim hribom (blizu Vodnikove ceste 25)

49

Divji kostanj

Aesculus hippocastanum

36

18

2

ni dovolj podatkov

50

Mandžurski oreh

Juglans mandshurica

36

16

2

južni rob parka Tivoli

51

Forzicija

Forsythia x intermedia

32

18

2

JV od Koseškega bajerja, v okolici Hale Tivoli

52

Maklura

Maclura pomifera

30

16

2

za stavbo Gozdarskega inštituta

53

Toga zajčja deteljica

30

16

2

razpršeno po vsem KP, verjetno pogosto spregledana

54

Slivolistni glog

Oxalis stricta
Crataegus persimilis cv
prunifolia

26

18

2

V naravnem rezervatu Mostec, samo 1 grm, raziskovalna prioriteta!

55

Kivi

Actinidia deliciosa

24

18

2

razpršeno po celem parku, raziskovalna prioriteta!

56

Indijski jagodnjak

Potentilla indica

36

14

3

razpršeno, pogosto spregledana

57

Kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

32

14

3

razpršeno po vsem KP

58

Črni razhudnik

Solanum nigrum

28

8

3

Tivolski Grad

59

Vejicati rogovlček

Galinsoga coliata

26

8

3

Mali Rakovnik, drugod verjetno spregledana

Zap. št.

Invazivnost
vrste

Vpliv na
cilje ZO

Prioriteta

Območje ukrepanja

