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UPORABLJENE KRATICE
Kratica

Pomen

GGE

gozdnogospodarska enota

GGN

gozdnogospodarski načrt

GjN

gozdnogojitveni načrt

ITR

invazivne tujerodne rastline

ITV

invazivne tujerodne vrste

KE

Krajevna enota

KP TRŠh

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

MOL

Mestna občina Ljubljana

OE

Območna enota

OPN

Občinski prostorski načrt

ZGS

Zavod za gozdove Slovenije

ZOHO

Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja

ZRSVN

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
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POVZETEK
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je naravovarstveno pomembno območje, znotraj
katerega še posebej izstopajo ožja zavarovana območja. Naravne vrednote in biotsko
raznovrstnost zelo ogrožajo invazivne tujerodne rastline (ITR), ki na območje v novejšem obdobju
vstopajo predvsem z urbanih površin na obrobju krajinskega parka in nepravilnim odlaganjem
zelenega odreza, pa tudi z namernim sajenjem in nehote ob izvajanju gozdarskih in drugih del na
območju krajinskega parka.
Akcijski načrt je namenjen predvsem ustanovitelju zavarovanega območja in njegovemu
upravljavcu ter drugim deležnikom za načrtovanje in izvajanje ciljnih ukrepov, ki bodo najbolj
zmanjšali negativne vplive ITR na naravo, krajino in druge kakovosti prostora.
Pri preprečevanju in blaženju negativnih vplivov ITR je najučinkovitejše preprečevanje njihovega
vnosa, sledita hitra odstranitev v primeru pojava nove vrste in malo razširjenih vrst ter
obvladovanje tistih vrst na izbranih območjih, ki imajo največje vplive na cilje krajinskega parka. V
akcijskem načrtu smo načrtovali:
‐

preventivne akcije, ki temeljijo predvsem na izobraževanju in komunikaciji, usmerjanju
ustreznega odlaganja zelenega odreza ter ravnanju ob gradbenih delih,

‐

aktivnosti vezane na zgodnje odkrivanje in hitro zaznavanje,

‐

akcije odstranjevanja in obvladovanja ITR na terenu.

Za izvedbo aktivnosti odstranjevanja smo pripravili protokol za določitev prednostnih vrst in
določili tri prioritete ter prednostna območja za obvladovanje. Slednja so razdeljena v štiri
prioritete glede na pomen posameznih območij z vidika ohranjanja narave in možnosti širjenja.
Prednostna območja so:
‐

ožja zavarovana območja,

‐

okolica potoka Mostec,

‐

robna območja naselij in JZ del krajinskega parka, ki je najlažje dostopen z vozili,

‐

ostala območja krajinskega parka.

Pomembno je tudi redno izvajanje monitoringa. Ob koncu veljavnosti akcijskega načrta naj se
ponovno izvede popis stanja.
Pri izvajanju akcijskega načrta ima ključno vlogo upravljavec območja, ki v svoje delo vključuje tudi
druge deležnike v prostoru.
Pregled vseh aktivnosti po prioritetah in njihova finančna ocena sta prikazana v Tabeli 4 na strani
53.
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SUMMARY
Tivoli, Rožnik and Šiška Hill Landscape Park is an important site for nature conservation, especially
with its inner protected areas which present the most valuable parts. Natural assets and
biodiversity are threatened by invasive alien plants, which naturally spread from urban areas
around the Park or are inappropriately disposed of as green cuttings. Some alien plants were also
intentionally planted or unintentionally brought to the area with forestry machinery.
The Action plan for the Management of Invasive Alien Plants in Landscape Park Tivoli, Rožnik and
Šiška Hill in Years 2021–2025 is intended primarily for the establisher of the protected area, City
Municipality of Ljubljana, and its management authority and also other stakeholders. The action
plan sets out targeted measures, which should reduce the negative impacts of IAS on nature,
landscape and other qualities of the protected area.
The most effective measure in the management of invasive alien plants is to prevent their
introduction, followed by rapid removal in case of new species and less widespread species, and
control of established species in the areas that have the most significant impact on the Park’s
conservation objectives. In the Action Plan, the following activities are planned:
-

preventive activities, based mainly on education and communication, ensuring safer green
waste disposal and reducing the introduction of alien species with forestry machinery,

-

activities for on early detection and rapid eradication,

-

eradication and management of invasive alien species in the field.

A protocol of priority species with three priority levels and priority areas for control of IAS was
developed as a decision-making tool to assist in preparing the Action Plan. Priority areas are
divided into four priorities, according to conservation importance of individual areas and the
likelihood of further spreading alien species. The identified priority areas are:
-

inner protected areas (nature reserves, natural monuments),

-

the area along Mostec stream,

-

edge of the urban areas, bordering the Park, and southwestern part of the Park, which can be
easily reached by vehicles,

-

other areas of the Landscape Park.

Regular monitoring is also important, so the invasive alien plants' inventory should be repeated
after the end of the Action Plan’s validity.
The management authority of the Landscape Park has the key role in implementing the Action Plan
in which other stakeholders should be included.
An overview of all activities, priorities, and financial assessments are presented in Table 4 on page
53.
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1. UVOD
Območje Krajinskega parka Tivoli Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) predstavlja območje
gričevnatega gozdnega prostora Rožnika in Šišenskega hriba, mestnega parka Tivoli ter območja
nižinskega gozda s Koseškim bajerjem, ki so zavarovana s ciljem, da se ohranijo številne naravne
vrednote, velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost.
Ker gre za gozd z velikim vplivom človeka, ki je izpostavljen invazivnim tujerodnim vrstam, je za
doseganje varstvenih ciljev krajinskega parka pomembno tudi obvladovanje invazivnih tujerodnih
rastlin (ITR). Te namreč lahko ogrozijo tako lastnosti naravnih vrednot kot biodiverziteto in značilne
krajinske strukture. Z izpodrivanjem avtohtonih vrst spreminjajo podobo krajine.
Negativne vplive ITR lahko zmanjšujemo s preprečevanjem njihovega vnosa, zgodnjim
zaznavanjem novih vrst in hitrim odzivanjem nanje s takojšnjo odstranitvijo ter odstranjevanjem in
obvladovanjem (zmanjševanjem številčnosti ali preprečevanjem širjenja). Za doseganje optimalnih
rezultatov je treba delovati ciljno, pri čemer je pomembno dobro poznavanje območja, stanja ter
dejavnikov, ki vplivajo na vnos in širjenje ITR, ter na podlagi teh podatkov načrtovati dolgoročne
aktivnosti, ki bodo pripomogle k zmanjšanju vplivov ITR.
Namen akcijskega načrta za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin na območju Krajinskega
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je pripraviti konkreten srednjeročni načrt obvladovanja
invazivnih tujerodnih vrst na primeru zavarovanega območja, ki bo vzorčen primer za pripravo
podobnih akcijskih načrtov za druga zavarovana območja ali podobne urbane gozdove v Sloveniji
in Evropi. V pripravo so bili aktivno vključeni številni deležniki, zato že sama priprava akcijskega
načrta pomembno prispeva tudi k ozaveščanju ključnih deležnikov v prostoru.
Akcijski načrt je namenjen predvsem upravljavcu, ki je trenutno po koncesijski pogodbi Javno
podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d.o.o., in ustanoviteljici zavarovanega območja, Mestni
občini Ljubljana, ki bosta na njegovi podlagi načrtovala dejavnosti in zagotavljala potrebna finančna
sredstva. Akcijski načrt bo priloga Načrta upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib.
Glavni cilj akcijskega načrta je zmanjšati negativne vplive ITR na območju KP TRŠh, in sicer z:


odstranitvijo ITR z naravovarstveno najbolj pomembnih območij KP TRŠh,



dolgoročnim zmanjšanjem vnosa ITR na območje,



odstranitvijo redkih ITR, pri katerih faza invazije to še omogoča,



obvladovanjem razširjenih vrst na prednostnih območjih, ki imajo največje negativne vplive
na naravo,



ozaveščanjem javnosti.

Akcijski načrt je nastal kot del projekta LIFE ARTEMIS, Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za
invazivne tujerodne vrste v gozdu.
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2. OPIS OBMOČJA KP TRŠh
2.1 Geografski opis
Obravnavano območje leži na severozahodnem obrobju Ljubljane. Obsega mestni park Tivoli ter
gozd na območju Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta s skupno površino 459,4 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 (Grošelj s sod., 2015).

Slika 1: Prikaz lege Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Območje ima tri krajinske enote, in sicer Tivoli s parkovnimi površinami, osrednji, gričevnat del z
najvišjim vrhom Šišenski hrib in dolinama Mostec in Rakovnik ter številnimi grapami, ki imajo značaj
mestnega gozda, 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 se
jim v poletnem času izrazito zmanjša pretok, in več 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 se ga je prijelo tudi ime Mali Rožnik. Pod Debelim hribom
je manjše barje Mostec (Grošelj s sod., 2015).
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2.2 Zgodovinski oris
Območje ima dolgo zgodovino, ki je povezana z dejavnostjo človeka, saj je bil izpod Šišenskega
hriba speljan vodovod, ki je oskrboval rimsko Emono. V 13. stoletju je na Rožniku stal grad Turn, v
15. stoletju pa pod njim Podturn. Na pobočjih Rožnika so takrat uspevali sadovnjaki, vinogradi in
gozd. Na vrhu Rožnika je v 15. stoletju stala bolnišnica za gobavce, kasneje pa cerkev, ki je prvič
omenjena leta 1526. V 19. stoletju je francoska vojska za svoje topništvo zgradila okope, da je z njih
lahko obstreljevala avstrijske enote (Grošelj s sod., 2015).
Zgodovina parka Tivoli se je začela ob gradu Podturn, sedanjem Tivolskem gradu in ob gradu
Leopoldsruhe, sedanjem Cekinovem gradu. Kasneje se je pod Cekinovim gradom oblikoval baročni
parterni park z drevoredom do sedanje Celovške ceste. V času Ilirskih provinc je na mestu
sedanjega hotela Bellevue stala kavarna, pod njo pa so se do Celovške ceste spuščali terasasti
vrtovi. Med temi objekti in njim pripadajočimi manjšimi parkovnimi površinami so na območju
sedanjega Tivolija prevladovali travniki, na pobočjih Rožnika pa gozd. Ob poti, ki je park pod
Cekinovim gradom povezovala s Zoisovimi vrtovi v središču mesta in jo je mestoma spremljal
drevored, so bili leta 1814 zasajeni Lattermannovi drevoredi. Leta 1835 je Ljubljansko Kazinsko
društvo nad graščino Podturn uredilo zabavišče s kavarno in gostilno, ki se ga je prijelo ime Tivoli.
Sredi 19. stoletja, ko je grad Podturn kupil Franc Jožef I., so z imenom Tivoli poimenovali glavne
drevorede, konec istega stoletja, ko je grad z vsemi zemljišči postal mestno posestvo, pa se je ime
preneslo na celotno parkovno območje med obema gradovoma. Ko je bila urejena glavna zasnova
parka, so v naslednjih obdobjih sledile širitve in preureditve. Najprej je bil leta 1880 vzpostavljen
ribnik, ob njem manjši botanični vrt z rastlinjakom, na nasprotni strani ribnika pa otroško igrišče.
Park Tivoli je med letoma 1921 in 1939 preuredil Jože Plečnik, ki je zasnoval široko sprehajališče v
osrednjem delu parka kot navezavo na mestno središče. Leta 1929 so po načrtih Stanka Bloudka
na vzhodnem robu parka Tivoli zgradili letno kopališče Ilirija. Pod Cekinovim gradom so uredili tudi
igrišča za tenis, košarko, kotalkanje ter otroško igrišče, ki ga je zasnoval arhitekt Marjan Božič, leta
1965 pa po njegovih načrtih še dvorano Tivoli. V bližini je dvorana s pokritim bazenom, fitnesom in
kegljiščem, zgrajena leta 1973 po načrtih Fedje Koširja (Grošelj s sod., 2015).
Gričevnati del krajinskega parka je v 19. stoletju v celoti prerasel gozd. Do konca 19. stoletja so bile
poleg Golovca in Grajskega hriba tu edine javne zelene površine. Priljubljena izletniška cilja sta bila
takrat Mali patr (Bellevue) in Mostec. Leta 1883 je bil izdelan načrt za oskrbo tivolskega gozda, 1888
pa podroben gozdnogospodarski načrt. Cilj je bila ohranitev 30 ha mešanega gozda z značajem
gozdnega parka. Leta 1933 je ljubljanski občinski svet s posebno odredbo določil gozdni varovalni
pas mesta, katerega del sta bila tudi Tivoli in Rožnik. Po prvi svetovni vojni so poročali o premočnem
steljarjenju, slabem pomlajevanju, onesnaževanju parka in gozda. V letu 1955 je mestni ljudski
odbor izdal Odlok o varstvu zelenega pasu mesta Ljubljane, s katerim so zaščitili vse gozdne in
druge drevesne površine v Ljubljani. Leta 1961 je bil ustanovljen Zavod za upravljanje zelenega
pasu Ljubljane, ki se je kasneje združil z Mestno vrtnarijo v Komunalno podjetje Rast do leta 1993.
V letih z močno kadrovsko zasedbo, v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so po ustnih
virih iz parkovnih gozdov odstranjevali tudi vse sečne ostanke in polomljene veja. Na to so redno
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opozarjali tudi obiskovalci gozdov. Za območje KP TRŠh do leta 1994 ni bil izdelan GGN. Od leta
1993 z gozdovi na tem območju upravlja Zavod za gozdove Slovenije (GGN, 1997, Ohnjec, 2007).
Postopoma se je območje zasidralo v zavest prebivalcev kot nepozidan mestni prostor za sprostitev
in rekreacijo in tako ostaja do danes (Grošelj s sod., 2015).
Območje KP TRŠh je bilo prvič zavarovano leta 1984 z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in
Šišenskega hriba za naravno znamenitost, Uradni list SRS, št. 21/1984.

2.3 Naravovarstveni pomen
Podatki o naravovarstvenem pomenu so bili zbrani v Strokovnem predlogu za zavarovanje Tivolija,
Rožnika in Šišenskega hriba (Grošelj s sod., 2015), od koder je povzet večji del tega poglavja.
Območje Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta je pomembno tako z vidika varstva
naravnih vrednot in krajinskih značilnosti kot z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti. Krajinski
park kompleksno povezuje različne naravne enote v celoto in predstavlja mozaični preplet mnogih
dobro ohranjenih ekosistemov, katerih sestavni del so zavarovane, redke in ogrožene rastlinske in
živalske vrste. Med njimi prevladuje gozd, ki pokriva 74 % površin na območju. Pestrost v prostoru
povečujejo travniške površine, čeprav zavzemajo manjši delež krajinskega parka (Grošelj s sod.,
2015).
Območje je pomembno tudi zaradi dveh prehodnih barij, ki ležita na južni meji evropskega areala
barij, in sicer Mali Rožnik ali Rakovniško barje ter Mostec. Obe barji izstopata po številu redkih,
ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst. Nekatere med njimi uspevajo le na nekaj lokalitetah na
ozemlju Republike Slovenije. Na obeh rastiščih je bilo popisanih 183 rastlinskih vrst, od tega 48
vrst, ki so vezane na mokra in vlažna tla, in 14 ogroženih vrst, vpisanih na rdeči seznam. Poleg teh
sta na rdečem seznamu še dve vrsti na drugih lokacijah. V parku Tivoli je klasično nahajališče
evropske gomoljčice (Pseudostellaria europaea) (Grošelj s sod., 2015).
Pomembna vrednota krajinskega parka so tudi ptice, ki imajo na majhnem prostoru na razpolago
več različnih habitatnih tipov. V gnezditvenem obdobju je bilo zato popisanih 68 vrst. Med njimi so
tako gozdne vrste, značilne za naselja, kot tudi vodne vrste in vrste mozaične kulturne krajine
(Grošelj s sod., 2015).
Vzdolž Glinščice in jarkov je bila še pred desetletjem prisotna edina avtohtona slovenska
sladkovodna želva močvirska sklednica (Emys orbicularis), ki je zavarovana in uvrščena na rdeči
seznam (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2019).
Na celotnem območju parka je bilo evidentiranih 10 vrst dvoživk.
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Na rdeči seznam dnevnih metuljev so uvrščene tri vrste, ki se zadržujejo pretežno na vlažnih
travnikih ob Glinščici, in sicer močvirski cekinček (Lycaena dispar), purpurni cekinček (Lycaena
hippothoe) in jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus).
Med ogroženimi vrstami hroščev najdemo vrste rogač (Lucanus cervus) v fragmentih hrastovih
sestojev, zlasti hrastovih mejic, močvirski krešič (Carabus variolosus) v območju nekaterih gozdnih
potokov, in puščavnik (Osmoderma eremita) v deblih starih listavcev v parku Tivoli.
V več potokih na območju krajinskega parka najdemo tudi zavarovanega raka navadnega koščaka
(Austropotamobius torrentium). V Glinščici je potrjena prisotnost dveh vrst rib z rdečega seznama
(Grošelj s sod., 2015).

2.3.1 Naravovarstveni statusi na območju
Celotno območje je zavarovano z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na
samem območju KP TRŠh je sedem naravnih vrednot, štiri ožja zavarovana območja in ekološko
pomembno območje.

2.3.1.1 Naravne vrednote
Skoraj celo območje KP TRŠh je naravna vrednota Rožnik – Šišenski hrib – Koseški boršt, z izjemo
mestnega parka Tivoli. Znotraj tega območja pa je še sedemnajst naravnih vrednot, pri čemer Pot
spominov in tovarištva le delno sega na območje krajinskega parka. V Tabeli 1 je seznam naravnih
vrednot in njihovi osnovni podatki, na Sliki 2 pa grafični prikaz njihovih lokacij.
Tabela 1: Seznam naravnih vrednot na območju KP TRŠh z osnovnimi podatki (Pravilnik o določitvi in
varstvu naravnih vrednot); * - drevo je še v evidenci naravnih vrednot, v naravi pa je padlo.
Ime
Rožnik – Šišenski hrib –
Koseški boršt

Id. št.

Zvrst

Pomen

Kratka oznaka
Rožnik, Šišenski hrib in Koseški boršt s

317

ekos

lokalni

habitati zavarovanih in ogroženih vrst v
Ljubljani.

Mali Rožnik

264

bot

državni

Prehodno barje pod Rožnikom v Ljubljani.

Mostec

1375

bot

lokalni

Prehodno barje v Mostecu v Ljubljani.

1376

bot

državni

1941

onv

lokalni

Mestni park Tivoli.

8706

onv

lokalni

Pot spominov in tovarištva v Ljubljani.

Ljubljana – doba v Tivoliju

8689

drev

lokalni

Šišenski hrib - bukev 1

7807

drev

lokalni

Šišenski hrib - bukev 2

7808*

drev

lokalni

Tivoli – nahajališče
evropske gomoljčice
Tivoli – Mestni park
Pot spominov in
tovarištva

Klasično nahajališče evropske gomoljčice
(Pseudostellaria europaea) v Tivoliju v Ljubljani.

Doba za športnim parkom v Tivoliju v
Ljubljani.
Dvodebelna bukev pri izteku stare skakalnice
na Šišenskem hribu v Ljubljani
Bukev pri stolpu opuščene skakalnice na
Šišenskem hribu v Ljubljani
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Ime

Id. št.

Zvrst

Pomen

Kratka oznaka
Bukev v gozdu pod Šišenskim hribom v
Ljubljani
Bukev vzhodno od Šišenskega hriba v
Ljubljani

Šišenski hrib - bukev 3

7809

drev

lokalni

Šišenski hrib - bukev 4

7810

drev

lokalni

7811

drev

lokalni

Tivolski vrh - bukev 2

7812

drev

lokalni

Tivolski vrh - bukev 4

8693

drev

lokalni

7767*

drev

lokalni

Bukev na jugovzhodnem grebenu Tivolskega
vrha v Ljubljani

Tivolski vrh - bukev 3

8692

drev

lokalni

Bukev na Tivolskem vrhu v Ljubljani

Tivolski vrh - dob

8691

drev

lokalni

Dob na Tivolskem vrhu v Ljubljani

Šišenski hrib - hrast
graden

Tivolski vrh - bukev na
grebenu

Hrast graden ob križišču poti na Šišenskem
hribu v Ljubljani
Bukev pri sedlu pod Tivolskim vrhom v
Ljubljani
Bukev pod sedlom na Tivolskem vrhu v
Ljubljani

Slika 2: Prikaz območij naravnih vrednot v KP TRŠh (brez dreves)

Lastnosti naravnih vrednot so podrobneje opisane v Prilogi 1.

2.3.1.2 Zavarovana območja
Celotno območje je zavarovano kot Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na podlagi Odloka
o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljevanju Odlok).
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Glavni cilj zavarovanja je ohranitev številnih naravnih vrednot, velike biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti. Zavarovano je območje gričevnatega gozdnega prostora Rožnika in Šišenskega
hriba, območje oblikovane mestne zelene površine parka Tivoli ter območji nižinskega gozda Za
Mošenico in Koseškega boršta s Koseškim bajerjem.
V krajinskem parku so tudi ožja zavarovana območja, in sicer:
‐

Naravni spomenik Pod Turnom (območje naravne vrednote Tivoli – klasično nahajališče
evropske gomoljčice);

‐

Naravni spomenik Tivoli (območje naravne vrednote Tivoli – mestni park);

‐

Naravni rezervat Mali Rožnik (območje naravne vrednote Mali Rožnik, mokrotne doline s
prehodnim barjem med slemenom Malega in Velikega Rakovnika);

‐

Naravni rezervat Mostec (območje naravne vrednote Mostec, prehodno barje na spodnjem
delu mokrotne doline Mostec ob vznožju Debelega hriba).

Območja so grafično prikazana na Sliki 3.

Slika 3: Prikaz zavarovanih območij v KP TRŠh

Splošni varstveni režim je določen v 10. členu Odloka, varstveni režimi za ožja zavarovana območja
pa v 11. do 13. členu. Deseti člen med drugim prepoveduje naseljevati in doseljevati rastline
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tujerodnih vrst na kmetijska in gozdna zemljišča, razen doseljevati tujerodne rastline, ki niso
invazivne, na Jesenkovo pot s predhodnim soglasjem Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).
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2.3.1.3 Ekološko pomembno območje
Na območju KP TRŠh je tudi ekološko pomembno območje Rožnik z identifikacijsko številko 39100
(Uredba o ekološko pomembnih območjih). Njegova lokacija je prikazana na Sliki 4.

Slika 4: Prikaz ekološko pomembnega območja, ki je razdeljeno na dve enoti, v KP TRŠh

2.4 Gospodarjenje z gozdom
Gozd porašča 74 % površine KP TRŠh. Od drevesnih vrst so najpogostejše smreka, rdeči bor, bukev,
graden, dob in pravi kostanj. Med njimi prevladuje bukev. Naravne gozdne združbe prevladujejo
zlasti na vzhodnih pobočjih pod Tivolskim vrhom, Drenikovim vrhom in Rožnikom, medtem ko so
preostale gozdne površine spremenjene zaradi v preteklosti načrtnega zasajevanja s smreko,
mestoma tudi z duglazijo in zelenim borom.
KP TRŠh leži v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v Gozdnogospodarski enoti Ljubljana (v
nadaljevanju: GGE). Veljavni gozdnogospodarski načrt GGE Ljubljana je izdelan za obdobje 20152024, ki je dostopen na pregledovalniku ZGS, sloj Gozdnogospodarske enote. Gozdovi KP TRŠh, kot
ekološko pomembno območje po predpisih o ohranjanju narave, spadajo v gospodarsko
kategorijo gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni.
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Gozdovi KP TRŠh so razdeljeni na gozdne odseke, katerih razdelitev je prikazana na Sliki 5. Splošni
podatki o gozdovih v odseku so razvidni iz opisa odsekov v gozdnogospodarskem načrtu in so
dostopni na pregledovalniku ZGS, sloj Odseki. Za vsak odsek je izdelan gozdnogojitveni načrt, ki
določa ukrepanje v gozdovih. Gozdnogojitveni načrti so dostopni na sedežu krajevne enote ZGS.
Organizacijsko gozdovi KP TRŠh spadajo v Območno enoto Ljubljana, Krajevno enoto Ljubljana,
gozdni revir Ljubljana, s sedežem na Tržaški cesti 2, 1000 Ljubljana.

Slika 5: Prikaz razdelitve KP TRŠh na gozdne odseke

2.5 Socialni oris
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji, saj ima
skoraj dva milijona obiskovalcev letno oziroma v povprečju 5.500 obiskovalcev dnevno. Leži ob
robu glavnega mesta Ljubljana, v katerem prebivalci iščejo prostor za sprostitev in rekreacijo. Tivoli
z Rožnikom je med najbolj priljubljenimi cilji Ljubljančanov za vsakodnevno preživljanje prostega
časa. Največji delež površin v krajinskem parku predstavlja naravno okolje, pretežno gozd, ki
omogoča najrazličnejše oblike rekreacije. Ljudje lahko ta prostor doživljajo zelo aktivno ali pa bolj
pasivno. Lahko se športno udejstvujejo, se sprehajajo, igrajo ali pa samo počivajo in se družijo.
Rekreacijska funkcija krajinskega parka je izjemno pomembna. Ob naravnem okolju so tu še
raznovrstni športni objekti. Ljudje v krajinskem parku tudi živijo, delajo in se izobražujejo. Bivanju
je namenjenih relativno malo površin v parku, saj tu stalno živi le okoli 20 gospodinjstev.
Stanovanjske površine imajo enak obseg že od sprejema prvega akta o zavarovanju iz leta 1984.
Nekoliko večji delež površin je namenjen izobraževalnim in kulturnim ustanovam, kot so Živalski
vrt Ljubljana, Mednarodni grafično likovni center, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Biološko
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središče in Gozdarski inštitut. Tem naj bi se pridružila še Prirodoslovni muzej in nov Botanični vrt.
Na območju so še gostinski objekti, vrtnarija, kulturni spomeniki, več vodnih zajetij in zaklonišč.
Prebivalci in obiskovalci Ljubljane v krajinskem parku najbolj cenijo neposredno bližino narave, saj
je tako sožitje med mestom in parkovno-gozdnimi površinami v drugih velikih mestih redko
(Grošelj s sod., 2015)

Slika 6: Prikaz namenske rabe zemljišč (po OPN) in razširjenosti ITR (po sistemu Invazivke) na območju KP
TRŠh z namenom prikaza namenske rabe gozda (temno zeleno) in kmetijskih zemljišč (svetlozeleno). Modro
vodna zemljišča, ostalo pa stavbna zemljišča, namenjena različni rabi (B- turizem, C – centralne dejavnosti, P
– promet, S – stanovanja, Z – zelene površine)

2.6 Lastništvo
Lastniška struktura v krajinskem parku v aprilu 2019 je prikazana na Sliki 7. Večina zemljišč (50 %)
je v zasebni lasti, sledi Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) z 38 % in 1 %, kjer je MOL
delni lastnik, 7 % zemljišč je v lasti različnih pravnih oseb, lastnik 4 % je Republika Slovenija.
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Slika 7: Prikaz lastniške strukture v aprilu 2019 na območju KP TRŠh; sivo – zasebniki, rumeno – MOL, oranžno – MOL solastništvo, modro – pravne osebe, zeleno - RS
(Vir: JP VOKA SNAGA d. o. o.)
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3. STANJE INVAZIVNIH IN POTENCIALNO INVAZIVNIH TUJERODNIH
RASTLIN NA OBMOČJU KP TRŠh
3.1 Popis invazivnih in potencialno invazivnih tujerodnih rastlin na območju
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Stanje invazivnih tujerodnih vrst povzemamo po poročilu Popisa invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst (ITR) v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) (Marinšek s sod., 2018) (v
nadaljevanju Popis) in podatkih, ki so bili zbrani s kasnejšimi terenskimi obiski projektne ekipe in
upravljavca KP TRŠh.
Akcija je obsegala popis tujerodnih rastlinskih vrst z Opozorilnega in Opazovalnega seznama, ki sta
nastala v projektu LIFE ARTEMIS. Na seznamu so vrste, ki so invazivne ali potencialno invazivne v
gozdu. Popis rastlinskih vrst je v KP TRŠh izvedlo 16 ustrezno usposobljenih prostovoljcev ob
podpori strokovnjakov, 8 članov projektne skupine LIFE ARTEMIS. Popisovali so s pomočjo mobilne
aplikacije Invazivke in vnaprej pripravljenega seznama 32 potencialnih tujerodnih rastlinskih vrst v
KP TRŠh.
Popis je potekal na območju KP TRŠh, in sicer v pasu 5 m na vsako stran poti oziroma ceste. Ko je
popisovalec opazil vrsto, je preveril še v globino gozda do tam, kjer vrste ni več, in ocenil površino
ali število osebkov. Za izvedbo popisa je bilo izbranih okoli 50 km cest in poti v KP TRŠh. Na
površinah ob cestah in poteh je namreč povečana možnost vnosa ITR in zaradi ugodnejših
svetlobnih razmer večja verjetnost za pojavljanje ITR. Popis rezervatov (Mali Rožnik in Mostec,
nahajališče evropske gomoljčice ipd.) so izvedli eksperti, prostovoljci so po dogovoru s
koordinatorjem akcije pomagali. Skupna dolžina popisanih transektov je na koncu znašala
48.380 m (Slika 8), kar pomeni, da so prostovoljci pregledali in popisali približno 483.800 m2, to je
9,6 % celotnega območja. Popis je bil opravljen v času od 5. junija do 19. novembra 2017.
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Slika 8: Območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠh) z vrisanimi načrtovanimi
potmi/transekti (rdeča barva), po katerih smo načrtovali izvajanje inventarizacije ITR, ter dejansko prehojene
poti, kjer smo inventarizacijo ITR izvedli (zelena barva) (Vir: Marinšek s sod., 2018)

Skupno število zabeleženih in geokodiranih ITR je bilo 1402. Izmed 60 ITR, ki so na Opozorilnem ali
Opazovalnem seznamu LIFE ARTEMIS (de Groot in sod., 2017), smo v KP TRŠh zabeležili 25 različnih
rastlinskih vrst (Tabela 2). Posebna kategorija so Druge tujerodne rastline (Plantae), v katero smo
uvrstili vse najdene ITR in druge tujerodne rastline, ki niso na seznamu projekta LIFE ARTEMIS (de
Groot in sod., 2017). V Tabeli 2 je navedeno število najdb oz. lokacij posameznih ITR. Število
osebkov na določeni lokaciji je lahko tudi bistveno višje, saj so prostovoljci v primeru večjega števila
osebkov iste vrste na izbrani lokaciji ocenili in zabeležili tudi število ali površino teh osebkov.
Pod kategorijo Druge tujerodne rastline (Plantae) so zabeležene tiste ITR, ki niso vključene na
seznam ITR v okviru projekta LIFE ARTEMIS (de Groot in sod., 2017; Kus Veenvliet in sod., 2017). V
tej skupini so navadna aktinidija/kivi (Actinidia deliciosa), črnoplodni mrkač (Bidens frondosa),
rudbekija (Rudbeckia laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), cigarovec (Catalpa
bignonioides), črni razhudnik (Solanum nigrum), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik
(Fallopia x bohemica), vejicati rogovilček (Galinsoga ciliata), gledičevka (Gleditsia triacanthos), indijski
jagodnjak (Duchesnea indica), dojcija (Deutzia scabra), maklura (Maclura pomifera), mandžurski oreh
(Juglans mandshurica), peterolistna vinika (Parthenocisssus quinquefolia), orjaška zlata rozga
(Solidago gigantea), tulipanovec (Liriodendron tulipifera) (Marinšek s sod., 2018).
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Tabela 2: Prikaz popisanih tujerodnih rastlinskih vrst v KP TRŠh in število najdb posamezne vrste v
padajočem vrstnem redu na podlagi Popisa (Marinšek s sod., 2018)
ITR (latinsko ime)

ITR (slovensko ime)

Št. najdb

Erigeron annuus

enoletna suholetnica

452

Impatiens parviflora

drobnocvetna nedotika

217

Plantae

druge tujerodne rastline

148

veliki pajesen

123

Cornus sericea

sivi dren, svilnati dren

80

Quercus rubra

rdeči hrast

77

Conyza canadensis

kanadska hudoletnica

75

žlezava nedotika

39

Spiraea japonica

japonska medvejka

35

Berberis thunbergii

thunbergov češmin

31

Prunus laurocerasus

lovorikovec

26

Paulownia tomentosa

pavlovnija

16

Phytolacca americana

navadna barvilnica

13

Acer negundo

ameriški javor, negundovec

11

Phyllostachys sp.

bambusi

11

pelinolistna žvrklja, ambrozija

8

Lonicera maackii

maackovo kosteničje

8

Catalpa bignonioides

cigarovec

7

Amorpha fruticosa

navadna amorfa

5

Cotoneaster horizontalis

polegla panešplja

5

Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.)

severnoameriške nebine

4

Impatiens balfourii

balfourova nedotika

3

Mahonia aquifolium

navadna mahonija

3

Rubus phoenicolasius

rdečeščetinava robida

3

Conyza sumatrensis

belkasta hudoletnica

1

Fallopia baldschuanica

grmasti slakovec

1

1

1

2

Ailanthus altissima

Impatiens glandulifera

Ambrosia artemisiifolia

SKUPAJ
1

1402

Vrste, ki zadevajo Unijo (na podlagi evropske Uredbe 1143/2014 in izvedbenih uredb (EU) 2016/1141, 2017/1263 in

2019/1262).
2

Vrste, ki jih je lastnik zemljišča dolžan odstraniti na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu

Ambrosia.

Od konca popisa v letu 2017 so bili v portalu Invazivke zabeleženi še številni novi zapisi in narejena
analiza »drugih tujerodnih vrst«. Dopolnjeni podatki so prikazani v Tabeli 3 in na Sliki 9.
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Tabela 3: Prikaz popisanih tujerodnih rastlinskih vrst v KP TRŠh in število najdb posamezne vrste na dan
14. 10. 2020 (Vir: Invazivke.si)
ITR (latinsko ime)

ITR (slovensko ime)

Št. najdb

Erigeron annuus

enoletna suholetnica

481

Impatiens parviflora

drobnocvetna nedotika

241

Ailanthus altissima

veliki pajesen

135

Quercus rubra

rdeči hrast

96

Cornus sericea

sivi dren, svilnati dren

89

Conyza canadensis

kanadska hudoletnica

76

Impatiens glandulifera

žlezava nedotika

58

Fallopia sp. (F. japonica in F. × bohemica)

dresnik (japonski in češki dresnik)

56

Solidago canadensis, S. gigantea

ameriške zlate rozge

54

Berberis thunbergii

thunbergov češmin

41

Spiraea japonica

japonska medvejka

40

Prunus laurocerasus

lovorikovec

39

Paulownia tomentosa

pavlovnija

30

Lonicera maackii

maackovo kosteničje

27

Parthenocissus quinquefolia/inserta

peterolistna vinika

23

Phytolacca americana

navadna barvilnica

22

Liriodendron tulipifera

tulipanovec

21

Acer negundo

ameriški javor, negundovec

16

Hydrangea macrophylla

hortenzija

16

Phyllostachys sp.

bambusi

14

Actinidia deliciosa

navadna aktinidija/kivi

13

Rudbeckia laciniata

deljenolistna rudbekija

13

Bidens frondosa

črnoplodni mrkač

11

Rubus phoenicolasius

rdečeščetinava robida

10

Catalpa bignonioides

cigarovec

9

Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.)

severnoameriške nebine

9

Ambrosia artemisiifolia

pelinolistna žvrklja, ambrozija

8

Impatiens balfourii

balfourova nedotika

8

Cotoneaster horizontalis

polegla panešplja

7

Amorpha fruticosa

navadna amorfa

6

Potentilla indica/Duchesnea indica

indijski jagodnjak

6

Mahonia aquifolium

navadna mahonija

3

Solanum nigrum

črni razhudnik/pasje zelišče

3

Aesculus hippocastanum

divji kostanj

2

Asclepias syriaca

sirska svilnica

2

Conyza sumatrensis

belkasta hudoletnica

2

Deutzia scabra

navadna dojcija

2

Forsythia x intermedia

forzicija

2

Galinsoga ciliata

vejicati rogovilček

2

Philadelphus coronarius

navadni skobotovec

2

Robinia pseudoacacia

navadna robinija

2

Acer ginnala

mandžurski javor

1

Aralia spinosa

bodeča aralija

1
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ITR (latinsko ime)

ITR (slovensko ime)

Berberis julianae

julijanin češmin

1

Buddleja davidii

davidova budleja, metuljnik

1

Cercis siliquastrum

navadni jadikovec

1

Commelina commulus

navadna komelina

1

Cyperus esculentus

užitna ostrica

1

Galeobdolon argenteum

srebrna rumenka

1

Gleditsia triacanthos

gledičevka

1

Iris germanica

nemška perunika

1

Juglans mandshurica

mandžurski oreh

1

Maclura pomifera

maklura

1

Platanus × acerifolia

javorolistna platana

1

Rhus typhina

octovec

1

Rosa multiflora

mnogocvetni šipek

1

Symphoricarpos albus

bela pamela, bisernik

1

Syringa vulgaris

španski bezeg

1

Wisteria sinensis

kitajska glicinija

1

SKUPAJ

Št. najdb

1715

Slika 9: Prikaz lokacij najdb ITR na območju KP TRŠh na dan 15. 10. 2020
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3.2 Najpomembnejše poti vnosa in širjenja ITR v KP TRŠh
ITR na nova območja vnašamo na različne načine. Prav tako se na različne načine tudi širijo. Te
različne načine vnosa in širjenja najbolje opišemo s potmi vnosa in širjenja. Z obvladovanjem poti
vnosa in širjenja lahko najbolj učinkovito preprečujemo in omejujemo nove vnose in širjenje ITR.
Poti vnosa na območju KP TRŠh smo določili skladno z izvedbeno uredbo komisije (EU) 2017/1454
z dne 10. avgusta 2017 o določitvi tehničnih oblik poročanja držav članic v skladu z Uredbo (EU) št.
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je določena po kategorizaciji poti vnosa ITV
Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD).
Analizo smo pripravili v sodelovanju z upravljavcem območja JP VOKA SNAGA d. o. o., Zavodom RS
za varstvo narave, OE Ljubljana, ter lastniki zemljišč in predstavniki različnih organizacij, ki so se
udeležili delavnic.
V KP TRŠh se kot ITR pojavljajo pretežno okrasne rastline, ki se na območje razširijo na različne
načine, med katerimi so pomembni predvsem naslednji:
‐

nelegalno odlaganje ostankov z vrta (zelenega odreza) na območje krajinskega parka,
predvsem v bližini gozdnih prometnic;

‐

nekatere vrste se spontano širijo z vrtov in okolice objektov v KP TRŠh; to so predvsem
vrste, katerih plodove raznašajo ptice in veter, pa tudi druge živali in ljudje na sebi;

‐

za ureditev okolice objektov posamezniki sadijo ITR kot živo mejo, na primer lovorikovec in
bambus;

‐

živalski vrt je bambus posadil z namenom pridobivanja sveže hrane, ki ga za to redno
obrezuje;

‐

na več mestih raste hortenzija, za katero upravljavec domneva, da je bila posajena
namerno za utrjevanje brežine in verjetno tudi za okras; hortenzija se na nekaterih mestih
pojavlja tudi zaradi odlaganja materiala z vrtov;

‐

ITR se razširjajo tudi ob železnici, ker se ne kosi celotnega pasu vegetacije ob njej; ta pot je
manj pomembna, ker je železnica ob vzhodnem (zunanjem) robu Tivolija, ki se redno ureja,
in je možnost širjenja v naravnejše predele krajinskega parka majhna;

‐

v preteklosti so v gozd posadili nekatera tujerodna drevesa, predvsem rdeči hrast, z
namenom gospodarjenja z gozdom, kar po sedanji gozdarski zakonodaji ni več dovoljeno,

‐

ITR se razširjajo ali raznašajo tudi s stroji, opremo in transportnimi sredstvi ob izvajanju
gozdarskih in drugih del v gozdu, vključno z nasipanji materiala za na primer utrjevanje
gozdni poti.

Iz opisanega lahko sklepamo, da so poti vnosa po izvedbeni uredbi komisije (EU) 2017/1454:
‐

Pobeg iz zaprtega prostora:
o

2. 9 Za okrasne namene, ki niso vrtnarstvo (npr. zeleni odrez, »pobeg z vrtov«)

o

2.11 Živa hrana in živa vaba (bambus ob živalskem vrtu);
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‐

Izpustitev v naravo:
o

1.2 Obvladovanje erozije/stabilizacija sipin (protivetrni pasovi, žive meje itd.)
(saditev hortenzije na brežinah),

o

1.5 ''izboljšanje'' krajine/rastlinstva/živalstva v naravi (sadnja lovorikovca in drugih
okrasnih rastlin v okolici objektov, poti),

o

1.6 Vnos zaradi ohranjanja ali uporabljanja prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst
(sadnja dreves, npr. rdeči hrast, za gospodarjenje z gozdovi);

‐

Transport:
o

‐

‐

3.10 Prevoz materiala iz habitata (prst, rastlinstvo itd.);

Transport – slepi potnik:
o

4.5. Stroji/oprema

o

4.10 Vozila (avtomobil, vlak, itd.) (ob železnici),

Spontano širjenje:
o

6.1 Naravna razpršitev invazivnih tujerodnih vrst, ki so bile vnesene prek poti vnosa
od 1 do 5, čez meje.

Med naštetimi na podlagi razprav z upravljavcem in deležniki na delavnicah kot prednostno
izpostavljamo poti:
‐

2.9 Za okrasne namene, ki niso vrtnarstvo, in sicer zaradi pogostega odlaganja zelenega
odreza v naravo in širjenja z vrtov in okolice objektov in

‐

6.1 spontano širjenje, ki je pomembno predvsem pri vrstah, ki so v krajinskem parku že
vzpostavile populacije.

3.3 Obstoječe preventivne akcije za preprečevanje vnosa in širjenja ITR na
območju KP TRŠh
Na območju KP TRŠh so potekale ali potekajo številne akcije, ki pripomorejo k ozaveščanju javnosti
o problematiki ITV. Pri tem je aktiven upravljavec območja, JP VOKA SNAGA d.o.o., potekajo oziroma
so potekale tudi aktivnosti projektov LIFE ARTEMIS, APPLAUSE in kampanja Mestne občine
Ljubljana »Rokavice gor«.
Izvedene so bile že številne aktivnosti, ki so pripomogle k ozaveščanju in izobraževanju deležnikov,
v organizaciji projekta LIFE ARTEMIS in/ali upravljavca KP TRŠh:
‐

izvajanje prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v okviru projekta LIFE
ARTEMIS in rednega dela upravljavca območja, prek katerih se ozavešča tudi lastnike
zemljišč s povabilom k sodelovanju in pridobivanjem soglasij, različna društva, šole in druge
prostovoljce ob udeležbi na akciji ter širšo javnost z javnimi povabili;

‐

upravljavec območja je izvedel tudi popis deljenolistne rudbekije v Naravnem rezervatu
Mali Rožnik in izvedel tri akcije odstranjevanja s prostovoljci;

‐

izvedena so bila 4 enourna javna predavanja o problematiki ITR v četrtnih skupnostih MOL,
ki mejijo na krajinski park, z namenom povabila prostovoljcev k popisovanju ITR rastlin v
okviru projekta LIFE ARTEMIS;
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‐

LIFE ARTEMIS je organiziral izobraževalne delavnice za prostovoljce, ki so sodelovali pri
popisovanju ITR v KP TRŠh;

‐

popis ITR rastlin v KP TRŠh je bil izveden s prostovoljci pod strokovnim nadzorom, po
končanem popisu pa so bili rezultati javno predstavljeni tudi širši javnosti (LIFE ARTEMIS);

‐

organiziranih je bilo šest vodenih sprehodov s spoznavanjem ITR rastlin za širšo javnost
(LIFE ARTEMIS);

‐

v Mostecu in pred stavbo Gozdarskega inštituta sta postavljeni dve obveščevalni tabli o
problematiki ITR in o projektu LIFE ARTEMIS;

‐

v sklopu projekta LIFE ARTEMIS je potekala distribucija zloženke in brošure o tujerodnih
vrstah v gozdu in o projektu;

‐

upravljavec in ekipa projekta LIFE ARTEMIS redno sodelujejo z mediji in jih na različne
načine obveščajo o načrtovanih in izvedenih akcijah, dogajanju na projektu LIFE ARTEMIS,
kot so na primer otvoritev razstave o ITR, o sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega
odzivanja (ZOHO) in najdbah novih vrst, na primer čokoladne akebije v Tivoliju;

‐

redno teče informiranje in ozaveščanje prek spletne strani upravljavca in projekta LIFE
ARTEMIS, prek socialnih omrežij (Facebook in Instagram profil), kjer je več objav letno, tudi
povabila na akcije odstranjevanja in poročila o izvedenih akcijah,

‐

ITR so vključene tudi v osnutek komunikacijskega načrta za območje KP TRŠh.

4. PROCES PRIPRAVE AKCIJSKEGA NAČRTA
Za pripravo akcijskega načrta smo uporabili rezultate in izkušnje različnih aktivnosti v projektu LIFE
ARTEMIS, različne načine vključevanja deležnikov in analizo različnih strokovnih gradiv in pravnih
podlag.

4.1 Vključitev rezultatov in izkušenj projekta LIFE ARTEMIS
Temelj za pripravo akcijskega načrta so bile predhodno izvedene raziskave. Na njihovi podlagi so
bila pripravljena poročila, med katerimi so bistvenega pomena:
‐

Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib v sodelovanju s prostovoljci (Marinšek s sod., 2018),

‐

Opozorilni seznam potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne
poti vnosa teh vrst (De Groot s sod., 2017),

‐

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (Kus Veenvliet s sod., 2017,
2019),

‐

Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib (Marinšek s sod., 2017),

‐

izkušnje, pridobljene z odstranjevanjem izbranih tujerodnih vrst v prostovoljnih akcijah
projekta LIFE ARTEMIS v letih 2018, 2019 in 2020,

‐

novi podatki v spletni podatkovni zbirki Invazivke.si.
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4.2 Vključevanje deležnikov
Vključevanje deležnikov v sam proces nastajanja akcijskega načrta je pomembno zato, ker vsak
lahko opozori na svoje interese, ki se jih v sodelovanju tekom procesa priprave načrta usklajuje.
Hkrati se deležnike tudi ozavešča o pomenu obvladovanja ITR in preventivnem delovanju ter jih
spodbudi k aktivnemu reševanju konkretnih problemov. Najprej smo identificirali, kateri so
najpomembnejši deležniki na območju, ki imajo lahko vpliv na obvladovanje invazivnih in
potencialno invazivnih tujerodnih vrst na območju KP TRŠh. Kot pomembne deležnike smo določili:
‐

lastnike zemljišč na območju KP TRŠh,

‐

upravljavca območja, JP VOKA SNAGA d. o. o.,

‐

Mestno občino Ljubljana,

‐

Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,

‐

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave

‐

Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota,

‐

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Ljubljana,

‐

Biotehniško fakulteto, Oddelek za gozdarstvo,

‐

Biotehniško fakulteto, Oddelek za biologijo,

‐

Gozdarski inštitut Slovenije,

‐

Živalski vrt Ljubljana,

‐

gostinske obrate in druga podjetja na območju KP TRŠh.

Za deležnike smo organizirali dve delavnici, in sicer 15. 10. 2019 za zasebne lastnike ter 16. 10. 2019
za ostale deležnike. Z upravljavcem območja in Zavodom RS za varstvo narave, OE Ljubljana, smo
izvedli tudi terenski ogled in ločen sestanek. Delavnice za lastnike so se udeležili trije lastniki, ki so
bili kljub majhnemu številu zelo aktivni in so podali številne informacije. Lastnike je na podlagi
dogovora na delavnico povabil upravljavec zavarovanega območja, JP VOKA SNAGA d. o. o., ki ima
z njimi že vzpostavljeno sodelovanje. Na delavnici za ostale deležnike je sodelovalo 14
predstavnikov vabljenih institucij. Na vabilo so se odzvali vsi ključni deležniki. Delavnici sta bili
sestavljeni iz treh osnovnih delov. V prvem smo jim na kratko predstavili projekt LIFE ARTEMIS,
območje KP TRŠh in rezultate popisov ITR na tem območju, sledil je delavniški del, v katerem smo
od udeležencev na različne načine pridobivali želene informacije, v zaključnem delu pa smo povzeli
rezultate delavniškega dela in udeležence spodbudili, da izrazijo še druge pomembne vidike
obravnavane tematike. Deležnike smo vključevali na različne načine, od glasovanja z nalepkami o
odnosu do tujerodnih vrst in prednostnih območjih za ukrepanje, pisanja konkretnih predlogov na
samolepilne lističe (post-it) do vodene razprave, v katero smo vključevali vse udeležence.
Na delavnici za lastnike smo med udeleženci preverili, ali jim ITR predstavljajo problem, kako ga
vidijo in koliko so z njim seznanjeni. Spraševali smo jih, katere ITR so po njihovem mnenju največji
problem v KP TRŠh, v katerem delu krajinskega parka in katere njim, lastnikom, povzročajo težave.
Zanimalo nas je, koliko in na kakšen način so pripravljeni sodelovati pri odstranjevanju ITR na svojih
zemljiščih. Pogovarjali smo se o tem, kaj jim kot lastnikom predstavlja največje težave, kako jih
rešujejo in katere preventivne aktivnosti bi bile po njihovem mnenju lahko učinkovite.
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Delavnice za druge deležnike – institucije, so se udeležili upravljavec območja, JP VOKA SNAGA
d.o.o.; Mestna občina Ljubljana; Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana; Ministrstvo za okolje in
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave; Zavod za gozdove Slovenije, Centralna
enota, Območna enota Ljubljana in Krajevna enota Ljubljana; Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo, Oddelek za biologijo in Oddelek za lesarstvo; Gozdarski inštitut Slovenije; Živalski vrt
Ljubljana.
Na tej delavnici smo od udeležencev pridobivali mnenje o tem, kje vidijo največje težave pri
obvladovanju invazivnih tujerodnih rastlin v KP TRŠh in kje so možne rešitve teh težav. Zanimalo
nas je tudi, ali imajo kot institucije na voljo kakšne finančne vire za reševanje te problematike, kje
vidijo druge vire financiranja in kako kot institucije lahko pomagajo. Vprašanja so se nanašala tudi
na temo izvajanja akcijskega načrta, in sicer z vidika pristojnosti in možnih koordinatorjev izvajanja.
Pridobili smo tudi informacije o tem, ali tujerodne vrste v KP TRŠh vidijo kot problem, katere od
popisanih vrst bi bilo treba prednostno odstraniti in katere obvladovati ter na katerem območju
KP TRŠh naj se to izvaja prednostno.

4.3 Načini določanja vrst za odstranitev in obvladovanje ter prednostnih območij
4.3.1 Metoda določitve prednostnih vrst za odstranitev in obvladovanje
Razširjenost ITR na območju KP TRŠh je preobsežna, da bi ob omejenih finančnih virih in
upoštevanih vidikih ciljev upravljanja lahko odstranili ali obvladovali vse, zato smo pripravili nabor
prednostnih vrst in za ta namen uporabili Protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za
obvladovanje ter njegova uporaba na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Kus
Veenvliet in Veenvliet, 2020) (v nadaljevanju: Protokol za določanje prednostnih ITR). Protokol za
določanje prednostnih ITR upošteva dva vidika, in sicer (potencialno) invazivnost tujerodne rastline
ter (potencialne) vplive tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev območja.
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.

Merila za oceno (potencialnega) vpliva tujerodne vrste na doseganje naravovarstvenih in drugih
ciljev so urejeni v dva sklopa, in sicer:
‐

E. doseganje naravovarstvenih in drugih ciljev,

‐

F. možnosti za učinkovito obvladovanje tujerodne rastline.

Protokol za določanje prednostnih ITR določa, da se oceno (potencialne) invazivnosti tujerodne
rastline poda s seštevkom vseh točk meril A – D. Če vrsta dobi več kot 51 točk je njena prioriteta
visoka, 39 – 51 srednja, in pod 39 nizka. Oceno potencialnih vplivov na doseganje naravovarstvenih
in drugih ciljev pa se poda s seštevkom točk meril E in F. Če vrsta dobi več kot 19 točk, je njena
prioriteta visoka, 15 – 19 srednja, in manj kot 15 nizka.
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Za ITR, ki bi jih lahko v celoti odstranili s celotnega območja KP TRŠh, smo izbrali tiste vrste s prvo
prioriteto po Protokolu za določanje prednostnih ITR, ki so bile ocenjene z 8 točkami po navedenih
merilih F1, D1 in D2. To so:
‐

»Tujerodne rastline, ki se na obravnavanem območju pojavljajo le na nekaj lokacijah in jih je
mogoče izkoreniniti«; po merilu »F1 Faza invazije tujerodne rastline na območju«;

‐

ITR, za katere »obstajajo preizkušene in zelo učinkovite metode odstranjevanja« po merilu »D1:
Tehnična izvedljivost odstranjevanja tujerodne rastline«; ;

‐

»ITR, za katere je izkoreninjenje pričakovano v 2–5 letih« po merilu »D2: Pričakovani čas, ki bo
potreben za izkoreninjenje tujerodne rastline«..

4.3.2 Metoda določitve prednostnih območij za odstranitev in obvladovanje ITR v KP TRŠh
Območja, kjer se prednostno izvajajo akcije, smo določili na podlagi njihovega naravovarstvenega
pomena in ranljivosti ter možnosti nadaljnjega spontanega širjenja. Glede na to smo območja
razdelili v 4 kategorije po prednostni obravnavi, in sicer:
1. naravovarstveno najpomembnejša in najranljivejša območja ter njihovo robno območje;
2. druga naravovarstveno pomembna območja z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti;
3. naravovarstveno manj pomembna območja, ki so potencialna žarišča za nadaljnje širjenje
v druga območja KP TRŠh;
4. vsa ostala območja v KP TRŠh.
Pri določanju ukrepov na prednostnih območjih smo upoštevali najnovejše dostopne podatke o
razširjenosti vrst.

5. UKREPI ZA OBVLADOVANJE INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLIN V
KRAJINSKEM PARKU TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB
Obvladovanje ITR je mogoče na treh nivojih, in sicer:
‐

preventivno delovanje, kar pomeni, da preprečimo vnos novih vrst,

‐

zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO), saj je v zgodnji fazi invazije, ko vrsta še ni
razširjena, mogoča popolna odstranitev ITR z zmernimi stroški,

‐

odstranjevanje in obvladovanje že razširjenih vrst.

S preventivnimi aktivnostmi se lahko izognemo visokim stroškom odstranjevanja ITR, stroški
odstranjevanja in obvladovanja pa se povečujejo z razširjenostjo vrste. Zato sta najučinkovitejša
ukrepa preprečevanje vnosa ter zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav novih vrst.
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5.1 Ukrepi za preprečevanje vnosa ITR v KP TRŠh
Pri obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst je najučinkovitejša preprečitev vnosa novih invazivnih
in potencialno invazivnih tujerodnih vrst, saj s tem preprečimo škodo ekosistemu in se izognemo
stroškom odstranjevanja.
Zaradi bližine mesta z razvejanim prometnim omrežjem in priljubljenosti med meščani je možnosti
za vnos tujerodnih vrst na območje res veliko.
Na podlagi analize stanja ITR na terenu, rezultatov delavnic in sodelovanja z upravljavcem
krajinskega parka ugotavljamo, da so številne vrste na območju krajinskega parka posajene
namerno, nekatere so nekoliko razširile svoje rastišče z vrtov, druge so pripeljali z zelenim
odrezom. V vseh primerih gre za pot vnosa, ki bi se jo dalo obvladovati s spremembo vedenja
»uporabnikov« krajinskega parka, zato ima pri tem pomembno vlogo ozaveščanje ključnih
deležnikov.
Nekatere vrste so v KP TRŠh prišle tudi z izvajanjem gozdarskih in drugih del, ko lahko izvajalci
nehote vnesejo ali razširijo ITR, kar je treba preprečevati.

5.1.1 Pravna podlaga
Preprečevanje namernega vnosa tujerodnih vrst v naravo je zakonsko urejeno.
Zakon o ohranjanju narave v 17. členu določa, da je naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst
prepovedano, razen izjemoma, če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg v
naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti ter rastlin, ki se
uporabljajo pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, kar dovoli pristojno ministrstvo s
soglasjem ministrstva ob ustrezni presoji tveganja za naravo.
Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so nacionalni gozdni program in načrti za gospodarjenje z
gozdovi (Zakon o gozdovih, 6. člen, 1. odstavek). Resolucija o nacionalnem gozdnem programu
(Uradni list RS, št. 111/07) določa ohranjanje in vzpostavljanje naravne sestave gozdnih življenjskih
združb v okviru gospodarjenja z gozdovi na trajnosten in sonaraven način. Naravno sestavo
drevesnih vrst je treba zagotavljati zlasti z naravnim obnavljanjem sestojev. Pri obnavljanju sestojev
s sadnjo ali setvijo uporabljati rastišču prilagojene domače drevesne vrste, lokalnih provenienc. Te
usmeritve je treba vključevati tudi v gozdnogospodarske načrte. Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni
list RS, št. 114/09 in 31/16) v 2. odstavku 4. člena določa, da je naseljevanje oziroma vnos tujerodnih
drevesnih vrst v gozdni ekosistem dovoljeno v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
gozdni reprodukcijski material in gozdnogospodarske načrte. Zakon o gozdovih v 4. odstavku 14.
člena členu določa postopek priprave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov, v katerega je
vključeno tudi ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave.
Vnos tujerodnih vrst je omejen tudi z Odlokom o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
ki v 9. točki 10. člena določa, da ni dovoljeno naseljevati in doseljevati rastlin tujerodnih vrst na
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kmetijska in gozdna zemljišča, razen doseljevati tujerodne rastline, ki niso invazivne, na Jesenkovo
pot s predhodnim soglasjem ZRSVN. Namenska raba in razširjenosti ITR sta prikazani na Sliki 6.
Za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, Uredba (EU) 1143/2014 v 7. členu določa, da
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ni dovoljeno namerno:
(a) vnesti na ozemlje Unije, niti med tranzitom pod carinskim nadzorom;
(b) posedovati, niti v zaprtem sistemu;
(c) gojiti, niti v zaprtem sistemu;
(d) prevažati v Unijo, iz Unije ali po Uniji, z izjemo prevoza vrst v objekte za odstranitev;
(e) dajati na trg;
(f) uporabljati ali izmenjavati;
(g) dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati, niti v zaprtem sistemu, ali
(h) izpustiti v okolje.
Na območju KP TRŠh so prisotne tri ITR, ki zadevajo Unijo, in sicer veliki pajesen (Ailanthus altissima),
žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) in sirska svilnica (Asclepias syriaca). Teh vrst ni dovoljeno
saditi tudi na območja stavbnih zemljišč.
Namerno sajenje vseh tujerodnih vrst je torej skladno z zakonodajo mogoče preprečevati z
ozaveščanjem in rednim izvajanjem nadzora.

5.1.2 Ozaveščanje deležnikov
Na območju KP TRŠh že potekajo številne aktivnosti, ki prispevajo k ozaveščanju splošne javnosti o
problematiki ITR in so opisane v poglavju 3.3. Podobne akcije naj se izvajajo tudi v prihodnje, pri
čemer se upošteva, da so deležniki vsi prebivalci Ljubljane oziroma predvsem vsi uporabniki
prostora na območju KP TRŠh. Ozaveščanje naj bo usmerjeno predvsem v:
‐

problematiko vnosa in širjenja okrasnih rastlin z vrtov in spodbujanje sajenja neinvazivnih,
praviloma domorodnih okrasnih rastlin;

‐

nesprejemljivost sajenja tujerodnih vrst v naravo z redkimi izjemami, in sicer v primerih, ko
to dovoljuje Odlok o KP TRŠh, oziroma, ko je določena tujerodna vrsta brez dvoma in s
strokovnim konsenzom potrjena kot ustrezna za izbrano lokacijo, ob predhodnem soglasju
ZRSVN, na podlagi odločbe ZGS in upoštevajoč 2. in 3. odstavek 17. člena Zakona o
ohranjanju narave;

‐

neustreznost

odlaganja

zelenega

odreza

v

naravo

in

spodbujanje

ustreznega

kompostiranja na lastnem vrtu ali pravilnega odlaganja v ustrezne zabojnike oziroma
zbirne centre.
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Navedene cilje se lahko dosega na različne načine, kot so na primer:
‐

vključevanje prostovoljcev v akcije odstranjevanja predvsem okrasnih in invazivnih
tujerodnih rastlin iz narave z namenom, da se ljudi ozavesti o problematiki posameznih
okrasnih rastlin in na previdnost pri izboru za sajenje na svojem vrtu;

‐

vzpostavljanje sodelovanja z različnimi združenji na območju MOL, ki povezujejo ljudi, ki se
ukvarjajo z vrtnarstvom, urejanjem vrtov in drugih zelenih površin; na njihovih srečanjih se
lahko predstavi okrasne rastline, ki so (potencialno) invazivne, in se jih povabi k sodelovanju
na akcijah odstranjevanja;

‐

spodbujanje in usmerjanje lastnikov in upravljavcev objektov na območju KP TRŠh, da
izvajajo akcije odstranjevanja ITR v okolici objektov in da ne vnašajo novih ITR;

‐

predlagamo promocijsko akcijo, ki bo spodbujala izbor neinvazivnih okrasnih rastlin,
predvsem domorodnih vrst, za ureditve vrtov in javnih površin ter zamenjavo invazivnih
tujerodnih rastlin z neinvazivnimi, predvsem domorodnimi okrasnimi rastlinami;
prednostno naj se te aktivnosti kot vzorčni primer izvajajo na javnih površinah v okolici KP
TRŠh;

‐

šole (predvsem osnovne in srednje strokovne z vsebino, povezano z varstvom narave,
vrtnarstvom ipd.), ki so v bližini krajinskega parka, naj se spodbudi, da med izbirnimi
vsebinami ponudijo tudi tematiko ITR, ki naj vključuje tudi terensko doživljanje (na primer
odstranjevanje, spoznavanje na terenu), in različne motivacijske dejavnosti, kot na primer
kvize, tekmovanja, vezana na popise in odstranjevanja ITR ipd.;

‐

k sodelovanju v različnih aktivnostih, vezanih na ITR, naj se povabi tudi okoliške vrtce, saj je

‐

za mlade naj se razvije in uporablja tudi nove komunikacijske kanale, ki jih radi uporabljajo,

to priložnost za vzgojo otrok in njihovih staršev, pa tudi starih staršev;
na primer You tube, Tik – tok, Instagram; prek teh kanalov naj se jih vključuje tudi k pripravi
in izvajanju ozaveščanja;
‐

med vsebine vodenja obiskovalcev po parku se vključi tudi problematiko ITR; predvsem za
skupine, vključene v šolski sistem in vzgojno-izobraževalne zavode, naj se izvede tudi
doživljanje na terenu;

‐

pomembna ciljna skupina, ki lahko izkoristi območje KP TRŠh za spoznavanje problematike
ITR na terenu, so študenti različnih ved, ne le naravoslovnih, ki naj se jih povabi k izvajanju
terenskih vaj, seminarjev in nalog z vsebino o ITR na območju KP TRŠh;

‐

ena od ciljnih skupin naj bodo tudi krajinski arhitekti in urbanisti; za območje KP TRŠh se
jih vključuje prek načrtovanja ureditev zelenih površin na območju parka ali njegovi okolici,
ko se jih lahko usmerja s priporočili, da ne načrtujejo sajenja ITR, in spodbuja k izboru
neinvazivnih vrst, predvsem domorodnih;

‐

na spletnih straneh KP TRŠh naj se objavi povezave do spletnih strani in dokumentov z
najnovejšimi smernicami za odstranjevanje ITR in ravnanje z njihovimi ostanki, kot na
primer »Tujerodni vedež« in spletne strani MOP z navodili za ravnanje z ostanki invazivnih
tujerodnih rastlin;

‐

spodbuja naj se povezovanje s projekti, ki se ukvarjajo s tematiko ITR tako na državnem kot
lokalnem nivoju, na primer Applause, kampanja MOL Rokavice gor! ipd.;

‐

redno naj se v lokalnem časopisu Ljubljana objavlja različne poljudno-strokovne prispevke
na temo ITR;

‐

v posodobitvah komunikacijskega načrta upravljavca naj se razdela tematiko ITR;
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‐

cilj je, da KP TRŠh postane primer dobre prakse ravnanja z ITR ter s širjenjem informacij in
izkušenj prispeva k širšemu obvladovanju ITR.

5.1.3 Ravnanje z organskimi odpadki oziroma zelenim odrezom
Zeleni odrez predstavlja pomembno pot vnosa ITR, ki jo lahko obvladujemo predvsem z
delovanjem na treh področjih, in sicer s:
‐

spremembo vedenja občanov z ozaveščanjem,

‐

spremembo načina odvažanja zelenega odreza s strani MOL in

‐

preprečitvijo dostopa z motornimi vozili v območje KP TRŠh in s tem odlaganja zelenega
odreza na to območje.

Pri reševanju problematike zelenega odreza je ključno ozaveščanje javnosti, saj se številni ne
zavedajo, da z odlaganjem ostankov z vrta v naravo povzročajo škodo. Ozaveščanje mora potekati
prek različnih kanalov, od izobraževanja v okviru odlaganja odpadkov, do izobraževanja v šolah,
člankov in objav v različnih medijih.
Prednostna naloga pri reševanju problematike odlaganja zelenega odreza bi morala biti tudi pri
načrtovanju ravnanja z zelenim odrezom na tak način, da občani ne bi čutili potrebe po odlaganju
ostankov z vrta v naravo. Zeleni odrez občani trenutno lahko kompostirajo na svojem vrtu ali
odlagajo v rjave zabojnike. Kadar je ostankov z vrta preveč, MOL na svoji spletni strani občane
usmerja, da jih lahko pripeljejo v Zbirni center Barje ali Začasni zbirni center Povšetova. Dvakrat na
leto lahko pripeljejo 1,5 m3 ostankov z vrta brezplačno, večje količine pa so plačljive. Občani lahko
tudi kupijo 50 ali 100-litrske tipizirane vrečke za biološke odpadke, ki jih postavijo ob zabojnik za
biološke odpadke. Občani lahko tudi naročijo plačljiv odvoz. Ker je odlaganje zelenega odreza v
naravo pogost pojav, predlagamo, da se ljudem ponudi možnost pravilnega ravnanja z ostanki z
vrta, ki bo privlačnejša od odlaganja v naravo. Predlagamo naslednje možnosti:
‐

brezplačno oddajanje neomejenih količin zelenega odreza za fizične osebe v zbirnih
centrih,

‐

brezplačen odvoz v obdobju, ko zelenega odreza nastaja največ in je bilo v preteklosti
občanom že ponujeno (npr. med 15. marcem in 15. majem) in jeseni npr. v oktobru in
novembru; ob tem se izvajata tudi ozaveščanje in izobraževanje;

‐

brezplačno razdelitev tipiziranih vrečk vsem, ki imajo vrtove, ali vsem, ki jih potrebujejo;

‐

na območjih »vrtičkov« urediti skupno mesto za kompostiranje za ostanke z vseh
bližnjih vrtičkov.

Ker zeleni odrez predstavlja pomembno pot vnosa ITR in gozdne prometnice zaradi prometa
predstavljajo koridorje za širjenje ITR, predlagamo zaprtje tistih gozdnih prometnic, ki omogočajo
dostop v osrednje območje krajinskega parka. S tem se lahko prepreči dostop z avtomobili v
osrednje dele KP TRŠh in s tem tudi odlaganje zelenega odreza v te naravovarstveno pomembnejše
dele. Odlaganje zelenega odreza bi bilo tako omejeno na obrobje in redke odprte prometnice, kar
bi bilo tudi lažje nadzorovati. Tako bi se problematika nedovoljenega odlaganja vrtnih ostankov
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skoncentriralo na robove posameznih cest in robna območja KP TRŠh. Upravljavec pripravlja
zasnovo prometne ureditve/režima na območju KP TRŠh, ki naj upošteva tudi vidik vnosa ITR z
ostanki z vrtov.

5.1.4 Izvajanje različnih del
Pred izvajanjem del je treba mehanizacijo, stroje, orodje, opremo in transportna sredstva, ki se
bodo uporabljala na območju KP TRŠh, pred vstopom v park temeljito očistiti, da se odstranijo vsi
ostanki reproduktivnih delov rastlin.
Na območje KP TRŠh naj se ne dovaža zemljine; če je dovoz zemljine ali peska res nujen, naj se
pred tem zagotovi, da zemljina ne vsebuje reproduktivnih delov ITR in spremlja stanje na lokaciji
še najmanj 3 leta po končanih delih. Ob morebitnem pojavu ITR se te takoj odstrani.
V primeru izvajanja del na območju, kjer so prisotne ITR, ki se lahko širijo z mehanizacijo, je treba
stroje, orodje, opremo in transportna sredstva pred premikom na drugo lokacijo temeljito očistiti.
Prav tako se s teh območij ne sme premikati zemljine. Priporočamo, da se te obveze in
odgovornosti vnese v pogodbo z izvajalcem.

5.1.5 Nadzor
Za uspešno obvladovanje ITR je pomembno tudi nadzorovanje vedenja ljudi, ki so prisotni v
krajinskem parku, pa naj bodo to obiskovalci parka ali ljudje, ki v njem živijo ali delajo. Glede na to,
da Odlok prepoveduje sajenje tujerodnih vrst na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, je treba lastnike
kmetijskih in gozdnih zemljišč, na katerih so namerno posajene tujerodne vrste, na to opozoriti in
zahtevati, da jih odstranijo, pri čemer jim upravljavec lahko ponudi pomoč. V primeru odločnega
nasprotovanja lastnika zemljišč je treba podati prijavo pristojnim inšpekcijskim službam, in sicer
inšpekciji, pristojni za okolje in naravo, za gozdarstvo, ali mestnemu redarstvu.
Pomemben je tudi nadzor nad odlaganjem zelenega odreza in opozarjanje kršiteljev. Pri tem je
nekoliko dvoumno zapisana prepoved v Odloku, saj 41. točka 2. odstavka 10. člena prepoveduje
odmetavanje odpadkov. Ob spremembah Odloka predlagamo popravek v smislu prepovedi
odmetavanja in odlaganja vseh vrst odpadkov.
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5.2 Ukrepi za izvajanje sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja v KP
TRŠh
Ko so tujerodne vrste v krajinskem parku že prisotne, je poleg odstranjevanja pomembna
predvsem preprečitev njihovega nadaljnjega širjenja. To lahko dosežemo na več načinov, na
primer:
‐

z vzpostavitvijo sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja,

‐

z določitvijo prednostnih vrst, ki imajo največji negativni vpliv na cilje KP TRŠh, in
njihovim odstranjevanjem ali obvladovanjem, ki je opisano v poglavju 5. 3.,

‐

izvesti odstranitev ali ukrepe obvladovanja.

Vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja je pomembna predvsem za
varstvo naravovarstveno najpomembnejših območij (ožja zavarovana območja) in za zaznavanje
novih vrst, ki se jih s hitrim odzivom lahko popolnoma odstrani. K slednjim prištevamo tudi nove
lokacije trenutno malo razširjenih vrst, za katere je predvidena prednostna popolna odstranitev.
Glavno vlogo pri spremljanju stanja na terenu in odkrivanju ima naravovarstveno nadzorna služba
upravljavca, ki naj del svojega časa namensko posveti spremljanju stanja tujerodnih vrst.
Namenske oglede naj opravlja predvsem na vseh prednostnih območjih (ožja zavarovana območja,
ob potoku Mostec in žariščih vdora tujerodnih vrst ob naseljenih območjih in območjih odlaganja
zelenega odreza) in na njihovih vplivnih območjih. Pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju novih
tujerodnih vrst ima tudi ZGS, zlasti lokalno pristojen revirni gozdar, ki ob rednem terenskem delu
zaznava tudi prisotnost tujerodnih vrst, še posebej novih in prednostnih. Obe omenjeni službi
morata imeti dobro znanje prepoznavanja tujerodnih rastlinskih vrst, ki naj ga redno nadgrajujeta.
Ob rednih nalogah na terenu naj spremljanje pojava prednostnih ITR izvajajo tudi druge javne
službe, kot na primer ZRSVN.
K sodelovanju naj se spodbudi tudi lastnike zemljišč, ki naj spremljajo stanje na svojih in tudi
sosednjih parcelah. Kot lastniki so namreč odgovorni za stanje svojih zemljišč, zgodnja odstranitev
pa je bistveno cenejša kot v primeru, da je ITR že razširjena. K njihovemu ozaveščanju in
sprejemanju ukrepov ter spremembi ravnanj naj prispevata tako ZGS kot upravljavec krajinskega
parka v okviru rednega dela z lastniki zemljišč.
Z različnimi medijskimi akcijami se k iskanju in sporočanju izbranih vrst spodbudi tudi druge
obiskovalce krajinskega parka, predvsem najbližje sosede ter organizirane skupine prostovoljcev
(npr. Društvo zelenih nadzornikov Ljubljana, lokalna prostovoljna gasilska društva, aktivni člani
četrtnih skupnosti ipd). S tem se jih tudi ozavešča o potencialni invazivnosti iskanih tujerodnih vrst,
med katerimi so številne tudi okrasne rastline. Nosilec akcij je lahko upravljavec KP TRŠh s podporo
MOL.
Za vnašanje podatkov se še naprej uporablja sistem Invazivke. Nove vnose v sistem Invazivke za
območje KP TRŠh naj redno (vsaj 1x mesečno v vegetacijski sezoni) spremlja upravljavec parka. Pri
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tem naj mu bo v pomoč filtriranje po datumu in območju, ki ga sistem Invazivke omogoča. Na
podlagi ugotovitev naj upravljavec sproži akcijo odstranjevanja, če opazi zapis za novo ali
prednostno vrsto.

5.3 Ukrepi za odstranjevanje in obvladovanje ITR v KP TRŠh
Države, podpisnice Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD) so leta 2006 sprejele Smernice za
preprečitev vnosa in zmanjšanje negativnih vplivov tujerodnih vrst, ki ogrožajo ekosisteme,
habitate ali vrste (COP 6 Decision VI/23, 2008).
Za blaženje negativnih vplivov že prisotnih vrst smernice CBD priporočajo odstranitev, nadzor in
preprečevanje širjenja. Tehnike naj bodo tako stroškovno učinkovite, varne za okolje, ljudi in
kmetijstvo kot socialno, kulturno in etično sprejemljive. Ukrepi za blaženje vplivov naj se uporabijo
takoj, ko je mogoče, v prvi fazi invazije, pri čemer se upošteva načelo previdnosti. Pri tem je zelo
pomembno zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje.
Kjer je izvedljivo in ekonomsko sprejemljivo, naj se prednostno izvaja odstranitev. Ta je mogoča v
zgodnji fazi invazije, ko so populacije ITR majhne in lokalizirane. Da je odstranitev sploh mogoča, je
nujen sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), ki mora biti vzpostavljen na točkah
z visokim tveganjem vnosa.
Če popolna odstranitev ni mogoča, a je vrsta razširjena na omejenem območju, se priporoča
nadzor nad širjenjem, in sicer tako, da se izvede hitra odstranitev, če se vrsta pojavi izven območja
razširjenosti, kar prepreči nov izbruh in širjenje vrste. Če gre za vrste na omejenem območju,
katerih plodove raznašajo ptice, veter ali voda, sta smiselna tudi odstranitev in uničenje nezrelih
plodov oziroma preprečitev njihovega nastanka.
Za močno razširjene vrste pride v poštev le še zmanjševanje negativnih vplivov. Pri tem se ukrepi
usmerijo predvsem na zmanjšanje škode, ki jo vrsta povzroča, ne le na zmanjševanje števila ITR.
Pri tovrstnih ukrepih je treba predvideti njihovo dolgoročno in redno izvajanje, ki zahteva tudi
redno financiranje in zavezo za dosego in ohranjanje rezultatov.
Na podlagi Protokola za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), ki upošteva
(potencialno) invazivnost tujerodne rastline ter (potencialne) vplive tujerodne vrste na doseganje
naravovarstvenih in drugih ciljev območja, sta Kus Veenvliet in Veenvliet (2020) določila seznam
prednostnih vrst za odstranjevanje in obvladovanje. Seznam vrst glede na navedena kriterija je
predstavljen v Prilogi 4. V prvo prioriteto sta uvrstila 27 vrst, v drugo tudi 27 in v tretjo prioriteto 4.
Glede na smernice CBD in seznam prednostnih vrst smo za odstranjevanje in obvladovanje izbrali
tiste ITR, za katere ocenjujemo, da se jih na območju parka da v celoti odstraniti, in ITR, katerih
odstranitev v obdobju veljavnosti akcijskega načrta sicer ni mogoča, zaradi pomembnih vplivov, ki
bi jih vrste lahko imele na cilje zavarovanega območja, pa je nujno njihovo obvladovanje. Te vrste
se odstranjuje na celotnem območju krajinskega parka.
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Določili smo tudi območja, ki so zaradi ranljivosti in lastnosti izjemnega pomena, zato bi bilo od
tam, dolgoročno gledano, priporočljivo odstraniti vse tujerodne vrste ter v prihodnosti redno
spremljati stanje in skrbeti za sprotno odstranjevanje ITR.

5.3.1 Prednostne vrste za odstranitev
Z območja se prednostno v celoti odstrani vrste, ki se na območju KP TRŠh pojavljajo le na nekaj
lokacijah, zanje obstajajo znane učinkovite metode odstranjevanja in je njihovo izkoreninjenje
pričakovano v 2 do 5 letih, torej v času veljavnosti akcijskega načrta. Vse te kriterije izpolnjujejo:
‐

kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),

‐

orjaška zlata rozga (Solidago gigantea),

‐

lovorikovec (Prunus laurocerasus),

‐

balfourova nedotika (Impatiens balfourii).

5.3.2 Prednostne vrste za obvladovanje
Med prednostne vrste za obvladovanje sodijo vse vrste, ki so se po Protokolu za določanje
prednostnih ITR uvrstile v prvo prioriteto in niso med vrstami za odstranjevanje. Predlagamo, da
se znotraj te skupine vrstni red za obvladovanje določi po vrstnem redu glede na točkovanje.
Izjema so vrste, ki so na seznamu vrst, ki zadevajo Unijo (na podlagi evropske Uredbe 1143/2014
in izvedbenih uredb (EU) 2016/1141, 2017/1263 in 2019/1262). Za te predlagamo, da se jim
posveti posebna pozornost:
‐

žlezava nedotika (Impatiens glandulifera),

‐

veliki pajesen (Ailanthus altissima) in

‐

sirska svilnica (Asclepias syriaca).

Ostale vrste s prvo prioriteto so:
‐

peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia/inserta)

‐

maackovo kosteničje (Lonicera maackii),

‐

japonsko kosteničje (Lonicera japonica),

‐

rdeči hrast (Quercus rubra),

‐

kovačnik (Lonicera acuminata),

‐

japonska medvejka (Spiraea japonica),

‐

bodeča aralija (Aralia spinosa),

‐

gledičevka (Gleditsia triacanthos),

‐

latnati mehurnik (Koelreuteria paniculata),

‐

navadna robinija (Robinia pseudoacacia),

‐

thunbergov češmin (Berberis thunbergii),

‐

užitna ostrica (Cyperus esculentus),

‐

navadna barvilnica (Phytolacca americana),

‐

deljenolistna rudbekijia (Rudbeckia laciniata),

‐

navadna dojcija (Deutzia scabra),
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‐

ameriški javor (Acer negundo),

‐

navadni skobotovec (Philadelphus coronarius),

‐

sivi dren (Cornus sericea),

‐

srebrna rumenka (Galeobdolon argenteum),

‐

drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora).

Te vrste se odstranjujejo tudi izven posebej določenih prednostnih območij, ki so predstavljena v
nadaljevanju. Območja odstranjevanja naj se izbirajo glede na predloge, ki so za vsako vrsto
predstavljeni v Prilogi 4.

5.3.3 Prednostna območja za odstranitev in obvladovanje ITR v KP TRŠh
Prednostna območja smo določili na podlagi njihovega naravovarstvenega pomena in ranljivosti.
Pri tem je bilo glavno vodilo ohranjanje najranljivejših habitatnih tipov, vrst in njihovih habitatov, ki
jih ITR lahko najbolj ogrozijo. Na območju KP TRŠh so to mokrišča z barjanskimi habitatnimi tipi in
ogroženimi vrstami vezanimi nanje ter klasično nahajališče evropske gomoljčice. Pomembni so tudi
obvodni habitati, saj sprememba obvodne vegetacije lahko spremeni ekološke lastnosti vodotoka
in ogrozi tam živeče živalske vrste, kot sta rak navadni koščak in hrošč močvirski krešič, hkrati pa
vodotoki predstavljajo vektor širjenja. Nezanemarljiva so tudi območja ob robovih naselij na JZ delu
parka, kamor ljudje odvažajo odpadke z vrtov. Prednostna območja so prikazana na Sliki 10.

Slika 10: Lokacije najdb ITR na območju KP TRŠh in prikaz prednostnih območij pri obvladovanju ITR
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5.3.3.1 Najpomembnejša območja – prva prioriteta
Naravovarstveno najpomembnejša območja v KP TRŠh so že določena z ožjimi zavarovanimi
območji, ki so pomembna za ohranjanje biodiverzitete, in so:
‐

Naravni rezervat Mali Rožnik,

‐

Naravni rezervat Mostec,

‐

Naravni spomenik Pod Turnom.

Ta območja naj se obravnavajo prednostno, dolgoročni cilj pa naj bo postopna popolna odstranitev
ITR s teh območij in redno spremljanje ter takojšnje ukrepanje ob pojavu novih osebkov ITR.

Naravni rezervat Mostec
Na območju Naravnega rezervata Mostec je bila popisana le ena tujerodna vrsta, in sicer
thunbergov češmin (Berberis thunbergii). Tega naj se glede na Protokol za določanje prednostnih
ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), znane učinkovite metode odstranjevanja in možnost
iztrebljenja v 2 – 5 letih z območja odstrani.
Zaradi nevarnosti širjenja na območje rezervata naj se tudi z robnega območja odstranijo:
‐

thunbergov češmin (Berberis thunbergii),

‐

lovorikovec (Prunus laurocerasus) in

‐

maackovo kosteničevje (Lonicera maackii).

Zaradi neposredne bližine naj se spremlja tudi stanje ameriškega javorja (Acer negundo) in sivega
drena (Cornus sericea) na vplivnem območju in se po potrebi izvedejo akcije obvladovanja, da se
prepreči širjenje na območje naravnega rezervata.
V primeru, da se na območju NR ali njegovem vplivnem območju pojavi nova vrsta s 1. prioriteto
po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), naj se tudi ta
prednostno odstrani oziroma se začnejo izvajati ukrepe obvladovanja.
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Slika 11: Prikaz razširjenosti ITR na območju NR Mostec

Naravni rezervat Mali Rožnik
Glede na Protokol za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), razširjenost,
obstoj učinkovitih metod in možnost popolne odstranitve v 2 do 5 letih naj se z območja Naravnega
rezervata Mali Rožnik odstrani thunbergov češmin (Berberis thunbergii).
Akcije za obvladovanje naj se izvaja za:
‐

veliki pajesen (Ailanthus altissima),

‐

drobnocvetno nedotiko (Impatiens parviflora) in

‐

deljenoliostno rudbekijo (Rudbeckia laciniata).

V 30-metrskem vplivnem območju do Večne poti na zahodnem robu naravnega rezervata so
prisotne še:
‐

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata),

‐

vinika, divja trta (Parthenocissus sp.).

Zaradi možnosti širitve na območje naravnega rezervata svetujemo tudi njuno obvladovanje.
V primeru, da se na območju NR ali njegovem vplivnem območju pojavi nova vrsta s 1. prioriteto
po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), naj se tudi ta
prednostno odstrani oziroma se začnejo izvajati ukrepe obvladovanja.
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Slika 12: Prikaz razširjenosti prednostnih ITR na območju NR Mali Rožnik

Naravni spomenik Pod Turnom
Na območju naravnega spomenika pod Turnom, kjer je rastišče evropske gomoljčice, je 8 različnih
tujerodnih vrst. Med njimi imajo po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in
Veenvliet, 2020) prvo prioriteto po vrstnem redu:
‐

veliki pajesen (Ailanthus altissima),

‐

rdeči hrast (Quercus rubra),

‐

gledičevka (Gleditsia triacanthos),

‐

sivi dren (Cornus sericea),

‐

drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora).

V približno 30-metrskem vplivnem območju na zahodnem in južnem robu naravnega rezervata so
prisotne nekatere od zgoraj naštetih vrst (veliki pajesen, rdeči hrast, drobnocvetna nedotika) in
japonska medvejka (Spiraea japonica), ki ima prav tako prvo prioriteto po Protokolu za določanje
prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020).
Na območju naravnega spomenika Pod Turnom je kljub velikemu naravovarstvenemu pomenu
razširjenost ITR tako velika, da v obdobju veljavnosti akcijskega načrta ni mogoče pričakovati
popolne odstranitve ITR, vendar le njihovo obvladovanje tako, da se čim bolj zmanjša njihov vpliv
na naravni spomenik. Pri tem se upošteva zgoraj navedeni protokol.

44

Ker je v bližini tudi japonska medvejka, ki ima po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus
Veenvliet in Veenvliet, 2020) prvo prioriteto in sposobnost hitrega širjenja na večje razdalje (več kot
100 m), predlagamo, da se tudi japonska medvejka, ki je v bližini, prednostno obvladuje.
V primeru, da se na območju NR ali njegovem vplivnem območju pojavi nova vrsta s 1. prioriteto
po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020), naj se ta prednostno
odstrani oziroma se začnejo izvajati ukrepe obvladovanja.
Konkretni ukrepi za veliki pajesen in rdeči hrast naj se določijo v gozdnogospodarskem in/ali
gozdnogojitvenem načrtu.
Poleg navedenih vrst so na območju prisotne tudi vrste, ki imajo manjši vpliv na cilje zavarovanega
območja, a njihovega vpliva ne smemo zanemariti in jih moramo spremljati tudi v prihodnje. Te
vrste so:
‐

kanadska hudoletnica (Conyza canadensis),

‐

enoletna suholetnica (Erigeron annuus),

‐

navadna aktinidija/kivi (Actinidia deliciosa).

Slika 13: Prikaz razširjenosti prednostnih ITR na območju NS Pod Turnom
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5.3.3.2 Pomembna območja – druga prioriteta
V drugo prioriteto sodijo naravovarstveno pomembna območja, ki niso ožja zavarovana območja,
so pa pomembna za ohranjanje biodiverzitete in doseganje ciljev zavarovanega območja. Na teh
območjih se prednostno odstranjuje ITR, ki imajo pomembnejši vpliv na naravovarstveno
pomembne lastnosti območja.
Potok Mostec
Območja ob potokih so pomembna zato, ker so v nekaterih prisotne ogrožene vrste, na primer
navadni koščak, hkrati pa so vodotoki vektorji širjenja ITR. Navadni koščak je v KP TRŠh prisoten na
primer v potoku, ki teče skozi območje živalskega vrta, in v potoku, ki teče mimo rekreacijskega
centra Mostec in se izliva v Koseški bajer. Kot prednostno območje smo izbrali potok, ki teče mimo
rekreacijskega centra Mostec, ki je prosto dostopen.
Ob potoku smo analizirali ITR v 20-metrskem pasu na vsako stran potoka. Med prisotnimi vrstami
imajo po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020) prvo prioriteto
po vrstnem redu naslednje vrste:
‐

kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea).

‐

veliki pajesen (Ailanthus altissima),

‐

maackovo kosteničje (Lonicera maackii),

‐

lovorikovec (Prunus laurocerasus),

‐

rdeči hrast (Quercus rubra),

‐

thunbergov češmin (Berberis thunbergii),

‐

užitna ostrica (Cyperus esculentus),

‐

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata),

‐

sivi dren (Cornus sericea),

‐

drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora),

Glede na razširjenost, poznavanje učinkovitih metod odstranjevanja in možnost odstranitve v 2 do
5 letih predlagamo popolno odstranitev:
‐

maackovega kosteničja ter

‐

kanadske in orjaške zlate rozge.

Ostale vrste naj se obvladuje glede na Protokol za določanje prednostnih ITR.
Na območju so prisotne tudi vrste iz druge in tretje prioritete, ki jih prav tako ne smemo
spregledati. To so:
‐

pelinolistna žvrklja, ambrozija (Ambrosia artemisiifolia),

‐

kanadska hudoletnica (Conyza canadensis),

‐

polegla panešplja (Cotoneaster horizontalis),

‐

enoletna suholetnica (Erigeron annuus),

‐

navadna mahonija (Mahonia aquifolium),

‐

pavlovnija (Paulownia tomentosa),
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‐

črnoplodi mrkač (Bidens frondosa),

‐

dresnik (Fallopia sp.).

Slika 14: Prikaz razširjenosti prednostnih ITR in ITR za odstranjevanje na območju vodotoka Mostec

5.3.3.3 Manj pomembna območja – tretja prioriteta
Tretjo prioriteto predstavljajo naravovarstveno manj pomembna območja, ki so potencialna
žarišča za nadaljnje širjenje v druga območja KP TRŠh. To so območja na robovih naselij in črna
odlagališča zelenega odreza, ki so predvsem ob cestah, odprtih za ves promet, in omogočajo lahek
dostop. S teh območij se prednostno odstranjujejo vrste, ki imajo veliko sposobnost spontanega
širjenja na večje razdalje s pomočjo živali in vetra.
Robovi naselij in ob cestah v JZ delu KP TRŠh
Na robnih območjih se pojavljajo številne tujerodne vrste, med katerimi imajo po vrstnem redu
prvo prioriteto po Protokolu za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020)
naslednje:
‐

žlezava nedotika (Impatiens glandulifera),

‐

kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea),

‐

veliki pajesen (Ailanthus altissima),

‐

peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia),

‐

maackovo kosteničje (Lonicera maackii),

‐

lovorikovec (Prunus laurocerasus),

‐

rdeči hrast (Quercus rubra),
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‐

japonska medvejka (Spirea japonica),

‐

bodeča aralija (Aralia spinosa),

‐

thunbergov češmin (Berberis thunbergii),

‐

navadna barvilnica (Phytolacca americana),

‐

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata),

‐

ameriški javor, negundovec (Acer negundo),

‐

sivi dren (Cornus sericea),

‐

balfourova nedotika (Impatiens balfourii),

‐

drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora).

Glede na razširjenost, obstoj znanih učinkovitih metod odstranjevanja in možnost izkoreninjenja v
2 do 5 letih predlagamo, da se
‐

lovorikovec (Prunus laurocerasus),

‐

bodeča aralija (Aralia spinosa) ter

‐

kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea)

z območja v celoti odstranijo, za ostale se izvajajo ukrepi obvladovanja. Najprej na območjih, ki so
predlagana v tabeli v Prilogi 4.
Poleg navedenih so bile na območju popisane še:
‐

pelinolistna žvrklja, ambrozija (Ambrosia artemisiifolia),

‐

kanadska hudoletnica (Conyza canadensis),

‐

enoletna suholetnica (Erigeron annuus),

‐

dresnik (Fallopia sp.),

‐

pavlovnija (Paulownia tomentosa),

‐

bambusi (Phyllostachys sp.),

‐

severnoameriške nebine (Symphyotrichum spp. (syn. Aster spp.));

‐

črnoplodi mrkač (Bidens frondosa),

‐

hortenzija (Hydrangea macrophylla),

‐

mandžurski oreh (Juglans mandshurica),

‐

rogovilček (Galinsoga sp.),

‐

kitajska glicinija (Wysteria sinensis).

Njihov vpliv na cilje zavarovanega območja je manjši, zato njihovo obvladovanje ni prednostno,
kljub temu pa se vpliva teh vrst ne sme zanemariti.
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Slika 15: Prikaz potencialnih žarišč širjenja ITR

5.3.3.4 Ostala območja – četrta prioriteta
ITR se odstranjuje tudi izven prednostnih območij, pri čemer naj se glede prioritet upošteva
Protokol za določanje prednostnih ITR (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020). Tabela s prednostnimi
vrstami in predlaganimi lokacijami je v Prilogi 4. Ne glede na to predlagamo obvladovanje, da se
prepreči nadaljnje širjenje, in dolgoročno odstranitev sirske svilnice, ki je na seznamu vrst, ki
zadevajo Unijo, in ima na območju KP TRŠh le dve znani lokaciji.

5.3.4 Navodila za odstranjevanje in obvladovanje ITR
5.3.4.1 Pravna podlaga pri odstranjevanju in obvladovanju ITR
Pri načrtovanju ukrepov odstranjevanja in obvladovanja ITR je treba upoštevati zakonska določila.
Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ne omejuje odstranjevanja tujerodnih vrst.
V 5. točki 10. člena sicer prepoveduje »sekati, razen v skladu z gozdnogospodarskim načrtom, lomiti
ali kako drugače nasilno uničevati ali poškodovati dreves in grmovnih rastlin.« Ne glede na to določilo
pa so v 14. členu določene izjeme, kjer je zapisano: »Ne glede na prepovedi iz 10., 11., 12. in 13. člena
tega odloka se v krajinskem parku lahko v skladu z varstvenimi cilji krajinskega parka, varstvenimi
usmeritvami in ukrepi, določenimi s tem odlokom, načrtom upravljanja ali programom dela upravljavca
krajinskega parka izvajajo ukrepi varstva narave in posamezne naravovarstvene naloge …«. 19. člen
določa naravovarstvene naloge, med katerimi je v 4. točki 1. odstavka tudi »preprečevanje širjenja
in odstranjevanje tujerodnih, še zlasti invazivnih rastlinskih in živalskih vrst.«
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Za vse aktivnosti odstranjevanja ITR se priporoča pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč kljub 9.
členu Zakona o ohranjanju narave, ki pravi: »Lastnik zemljišča mora dopustiti na svojih zemljiščih
neškodljiv prehod drugim osebam in drugo splošno rabo v skladu z zakonom ter dopustiti na svoji
lastnini opravljanje nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in ukrepov varstva naravnih vrednot.«
Za odstranjevanje ali redčenje obrežne vegetacije na območju KP TRŠh je treba izvesti presojo
sprejemljivosti posega v naravo in pridobiti dovoljenje za poseg v naravo s strani upravne enote,
skladno s Pravilnikom o presoji vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
Odstranjevanje

dreves

mora

biti

skladno

z

veljavnim

gozdnogospodarskim

oziroma

gozdnogojitvenim načrtom. Nadmerska drevesa (drevesa s prsnim premerom nad 10 cm) se lahko
v gozdu sekajo le z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), izdano lastniku gozda. Enako velja
za obročkanje nadmerskih dreves s prsnim obsegom nad 10 cm.
Pri ravnanju z ostanki odstranjenih ITR je treba ravnati skladno z zakonodajo in preprečiti njihovo
širjenje s transportom ali odlaganjem teh ostankov. Ostanke, ki v gozdu ne smejo biti prepuščeni
naravni razgradnji zaradi nevarnosti razmnoževanja, v zaprtih transportnih sredstvih prepeljemo
v zbirne centre, sežigalnico ali bioplinarno. V Ljubljani delujeta dva zbirna centra, in sicer Zbirni
center Barje in Začasni zbirni center Povšetova.

5.3.4.2 Gozdnogospodarski predpisi pri odstranjevanju ITR
V Zakonu o gozdovih, 5. odstavku 9. člena, je določeno, da se ukrepi, ki so potrebni za ohranitev
ugodnega stanja posebnih varstvenih območij, določenih po predpisih, ki urejajo ohranjanje
narave, določijo v gozdnogospodarskih načrtih. V načrtih se določajo gozdnogojitvene ter potrebne
varstvene usmeritve ter okvirne potrebe po delih za ohranitev in okrepitev funkcij gozdov (Pravilnik
o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo).
Ohranjanje narave v gozdovih podrobneje določa Pravilnik o varstvu gozdov. V 4. členu ta Pravilnik
določa odstranjevanje tujerodnih vrst, ki ogrožajo oziroma bi lahko ogrozile naravno sestavo
drevesnih vrst, ter omejuje naseljevanje oziroma vnos tujerodnih drevesnih vrst v gozdni
ekosistem v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gozdni reprodukcijski material in
gozdnogospodarske načrte. Pravilnik v 23. členu določa načrtno odkrivanje tujerodnih in invazivnih
škodljivih organizmov, ki so določeni v 21. členu. Med njimi niso posebej navedene tujerodne vrste,
ki so določene v predpisih o ohranjanju narave.
Po gozdnogospodarskih predpisih so na gozdnih zemljiščih za izvedbo vseh potrebnih
gozdnogojitvenih in varstvenih del odgovorni lastniki zemljišč. ZGS spremlja stanje gozdov ter
strokovno usmerja gospodarjenje z vsemi gozdovi po določilih Zakona o gozdovih. V okviru
rednega gospodarjenja z gozdovi ZGS z odločbo lastnikom gozdov določa izvedbo potrebnih del,
načrtovanih v gozdnogojitvenih načrtih, ki so izvedbeni načrti gozdnogospodarskih načrtov.
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Potrebni ukrepi se določijo glede na stanje in razvojne značilnosti gozdnih sestojev, poudarjenosti
funkcij gozdov in z upoštevanjem potencialne drevesne sestave in zgradbe gozda ter
prirastoslovnih zakonitosti danih rastišč.
V okviru rednega gospodarjenja z gozdovi ZGS po predhodnem svetovanju in skupni izbiri dreves
za posek z lastnikom gozda lahko z upravno odločbo določa posek nadmerskih dreves (s prsnim
premerom debla nad 10 cm). V okviru izvedbe potrebnih gozdnogojitvenih del (dela za obnovo in
nego mladega gozda) po predhodnem svetovanju lastniku gozda z upravno odločbo določi
odstranitev tujerodnih vrst, ki ovirajo nasemenitev oziroma rast ciljnih drevesnih vrst (odstranitev
v okviru gozdnogojitvenih del se praviloma izvede na način, da se nezaželene vrste odreže,
odrezani deli pa se pustijo v gozdu za naravno razgradnjo). Za izvedbo del po odločbi je odgovoren
lastnik gozda. Za izvedena dela je lastnik gozda upravičen do sofinanciranja stroškov dela po
določilih Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, ki določa vrste del, ki so
sofinancirana, ter vrednost del.
Če povzamemo, je torej v gozdnogospodarskih predpisih predvideno odstranjevanje tujerodnih
rastlinskih vrst v sklopu izvajanja redne sečnje ter gozdnogojitvenih in varstvenih del.
Odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki ne ogrožajo obnove in nadaljnjega razvoja
gozda proti ciljnemu stanju, ni določeno, zato tudi ni predvidenih virov za sofinanciranje teh del iz
sredstev proračuna. ZGS lastniku gozda izvedbo teh del lahko svetuje, lastnik gozda dela lahko
izvede prostovoljno tudi brez predhodnega svetovanja s strani ZGS, vendar pri izvedbi ne sme
zmanjšati rastnosti sestoja ali kakorkoli ogroziti funkcij gozda (npr. vožnja s samohodnimi stroji
izven cest in poti, izkopavanje panjev dreves, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, kurjenje v gozdu,
paša v gozdu ni dovoljeno brez dovoljenja ZGS).

5.3.4.3 Splošna tehnična navodila pri odstranjevanju ITR
Za obvladovanje ITR je pomembno poznavanje njihovih lastnosti, predvsem načina razmnoževanja
in širjenja. Pri rastlinah, ki se razmnožujejo s semeni, je treba poznati tudi čas cvetenja in plodenja,
da čas odstranjevanja prilagodimo njihovemu življenjskemu ciklu tako, da preprečimo produkcijo
semen. Čas cvetenja in plodenja ter načini razmnoževanja in širjenja na večje razdalje so za večino
vrst prikazani v Prilogi 2.
Rastline, ki se razmnožujejo s semeni, odstranjujemo pred cvetenjem oziroma pred razvojem
semen, da preprečimo njihovo razmnoževanje.
Izkopavanja je najbolje izvajati takrat, ko so tla namočena, ker so bolj rahla in je izkopavanje lažje
in učinkovitejše.
Pri obročkanju dreves je treba odstraniti skorjo in vsaj dvoletni prirast lesa v pasu širine 20–
30 cm, na prsni višini debla ali niže.
Iz gozda zelenih delov, vej, korenin, debelc, ki ne predstavljajo nevarnosti za razmnoževanje, ni
smiselno odnašati, ampak se jih zloži na kup in prepusti naravnemu razkroju.
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Rastlin, ki se razmnožujejo vegetativno s poganjki, nikoli ne kompostiramo ali puščamo na mestu
odstranjevanja, saj se lahko ponovno ukoreninijo in se razširijo.
Pri odvozu rastlin z mesta odstranjevanja je treba paziti, da jih nehote ne razširjamo, zato jih vedno
pobiramo v vreče za smeti ali jih na drug način zaprte prenesemo in odpeljemo na končno mesto
uničenja.
Pri odstranjevanju moramo biti pozorni tudi na druge, domorodne vrste, še posebej na ogrožene,
da jih ne vznemirjamo, uničimo ali poškodujemo, zato je pri načrtovanju in delu na terenu
pomemben nadzor strokovnjaka, ki izvajalce opozori na domorodne vrste.
Pri delu smo pozorni tudi na svojo varnost, zato se primerno zaščitimo. Obujemo na udarce
odporne čevlje. Oblačila naj imajo dolge rokave in dolge hlače. Vedno uporabljamo rokavice, ki naj
bodo pri rastlinah s trni ali bodicami dovolj debele oz. trdne. Pomembna je tudi uporaba
repelentov oziroma zaščitnih sredstev proti klopom.
Po odstranjevanju je treba redno spremljati območje, vsaj 3 – 5-krat v letu, dokler dve leti zapored
na območju odstranjene vrste ne opazimo več.
Prikaz nekaterih priporočljivih metod odstranjevanja ITR in ravnanja z njihovimi ostanki smo zbrali
v Prilogi 3. Pri uporabi te tabele svetujemo preverjanje morebitnih novih dognanj in izkušenj,
povezanih z obvladovanjem ITR. Informacije se zbirajo in redno posodabljajo na portalu »Tujerodni
vedež« (https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodnivedez/).

5.3.5 Usmeritve za gozdnogospodarsko načrtovanje in izvajanje
Ker večino območja prekriva gozd, s katerim se gospodari, ima pomembno vlogo pri
odstranjevanju, predvsem pa obvladovanju ITR, tudi gozdnogospodarsko načrtovanje in njegovo
izvajanje. V gozdnogospodarske načrte na vseh nivojih naj se vključijo ukrepi za obvladovanje ITR,
ki vključujejo:
‐

sajenje samo rastišču primernih domorodnih vrst, če je ta potrebna,

‐

pri načrtovanju poseka postopoma izločati tujerodna drevesa z ustreznimi metodami,

‐

z deli za obnovo in nego gozda pospeševati domače drevesne vrste tudi z odstranjevanjem
ITR in preprečevati, da mlada tujerodna drevesa in grmi ne prerastejo v drevesni sloj.

ZGS oziroma revirni gozdar ZGS ima pomembno vlogo pri načrtovanju in zagotavljanju izvedbe
potrebnih gozdnogojitvenih del v mladem gozdu, v okviru katerih se lahko odstranjuje ITR, ter
označevanju tujerodnih vrst dreves za posek.
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6. NAČRT IZVAJANJA UKREPOV
Ukrepe lahko izvajajo različne institucije in posamezniki, predvsem lastniki in prostovoljci, vendar
s svojim ravnanjem ne smejo delovati v nasprotju s cilji zavarovanega območja oziroma ogroziti
delovanja ekoloških in socialnih funkcij gozda niti povzročati škode lastniku gozda. Pomembno
vlogo pri tem imajo ustanovitelj zavarovanega območja, njegov upravljavec in lastniki zemljišč. Pri
obvladovanju invazivnih tujerodnih dreves imajo pomembno vlogo ZGS in lastniki gozdnih zemljišč,
saj invazivna tujerodna drevesa lahko ustrezno obvladujemo z učinkovitim načrtovanjem in
njegovim izvajanjem. V gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte naj se vključijo ukrepi za
odstranjevanje in obvladovanje invazivnih tujerodnih dreves, kot so določanje poseka tujerodnih
drevesnih vrst ter gozdnogojitveni in varstveni ukrepi, ki vključujejo tudi obvladovanje ITR.
Odlok v 9. alineji 1. odstavka 9. člena, ki določa ukrepe za uresničevanje razvojnih usmeritev parka,
spodbuja odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč, ki so v zasebni lasti, zaradi doseganja ciljev
krajinskega parka.
Ustanoviteljico krajinskega parka, Mestno občino Ljubljana, spodbujamo, da načrtno postopoma
odkupuje zemljišča v zasebni lasti, s čimer bo zagotovljeno lažje izvajanje potrebnih nalog za
obvladovanje ITR.

53

Tabela 4: Prikaz ukrepov, njihov terminski načrt in finančna ocena
Koda

Operativni cilj/ukrep

A

Ozaveščanje in izobraževanje:
Ozaveščati in izobraževati splošno javnost in lastnike zemljišč na območju krajinskega parka o invazivnih tujerodnih vrstah in njihovih potencialnih negativnih vplivih.

A1

Preprečevanje širjenja
tujerodnih rastlin z vrtov in
javnih površin v naravo.

A2

Izvedba aktivnosti za
izobraževanje mladih in
medgeneracijsko povezovanje.

Predvidene dejavnosti

Leta
izvedbe

Nosilci in
sodelujoči

Priorit. Stroški
na leto

Stroški
na enoto
v 5 letih

Vir financiranja

1. Vključevanje prostovoljcev v akcije
odstranjevanja - najmanj 1 na leto

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

900 €

/

redno delo + materialni stroški

2. Delavnice in izobraževanja za vrtičkarje,
društva - najmanj 1 na leto
3. Promocijska akcija za sajenje
neinvazivnih, praviloma domorodnih,
okrasnih rastlin.
4. Pri ureditvah javnih površin v okolici KP
TRŠh se izbere le neinvazivne, praviloma
domorodne okrasne rastline

2023 - 2025

Upravljavec območja 2

850 €

/

redno delo + materialni stroški

2023, 2025

Upravljavec območja 1

9.000 €

/

2021 - 2025

MOL

/

/

redno delo (4000) in dodatna
sredstva za druge stroške (5000)
MOL
MOL

1. Naravoslovni dan za OŠ in strokovne
srednje šole - najmanj 1 na leto

2022 - 2025

Upravljavec območja 2
in sodelujoče šole

700 €

/

redno delo + materialni stroški

2. Tekmovanje v popisovanju in/ali
poznavanja ITR za šole
3. Doživljajski dan za vrtčevske otroke in
njihove stare starše s spoznavanjem,
odstranjevanjem in uporabo ITR - vsaj 1 na
2 leti
4. Razvoj in redno upravljanje
komunikacijskih kanalov za mlade (You
tube, Tik - tok, Instagram ipd.) za mlade
5. Povezovanje z Biotehniško fakulteto in
drugimi fakultetami ter so-organizacija
terenskega pouka na temo ITR - 1 na leto

2023

2.020 €

/

redno delo + materialni stroški

2021, 2023,
2025

Upravljavec območja 2
in sodelujoče šole
Izbrani vrtec in
2
upravljavec območja

620 €

/

redno delo + materialni stroški

2021 - 2025

Upravljavec območja 2

8.000 €

/

2021 - 2025

Univerza v Ljubljani
in upravljavec
območja

400 €

/

redno delo
(5000 za vzpostavitev +
3000/leto za vzdrževanje)
redno delo

1

2
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A3

B

B1

Izvedba aktivnosti za
Izobraževanje splošne javnosti,
predvsem lokalne.

1. Vključitev ITR v komunikacijski načrt KP
TRŠh

2021

Upravljavec območja 1

2. Objava člankov na temo ITR v časopisu
Ljubljana (najmanj 2/leto)

2021 - 2025

3. Vključitev ITR na spletno stran KP TRŠh in
redno posodabljanje
4. Vključitev vsebin ITR k vodenim ogledom
v KP TRŠh
5. Povezovanje z drugimi projekti (npr.
Applause, Rokavice gor! Ipd.)

2021 - 2025

MOL, upravljavec
1
območja in
povabljeni avtorji
Upravljavec območja 1

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

redno delo
400 €

/

700 €

/

400 €

/

400 €

/

1.000 €

/

redno delo

redno delo
redno delo
redno delo

Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst:
Sprejeti zakonodajne ukrepe in neposredne strokovne ukrepe za zmanjšanje vnosa tujerodnih rastlin na območje krajinskega parka, predvsem za ključne poti vnosa
tujerodnih rastlin.
Preprečevanje odlaganja
1. Sprejeti dopolnitev odloka KPTRŠh, v
2021 - 2025
MOL
2
2.000 €
/
redno delo
zelenega odreza na območje KP katerem se z režimom jasno določi
TRŠh
prepoved odlaganja zelenega odreza na
območju krajinskega parka ob prvih
spremembah odloka
2022 - 2025
MOL, upravljavec
1
4.000 €
/
redno delo + materialni stroški
2. Vključevanje problematike odlaganja
območja
zelenega odreza v naravo v redne
komunikacijske dejavnosti, s poudarkom na
informacijah o pomenu in pravilnem načinu
kompostiranja in odlaganja vrtnih
ostankov.
3. Akcija brezplačnega organiziranega
2021 - 2025
MOL, upravljavec
2
10.000 €
/
proračun MOL
odvoza zelenega odrez za prebivalce MOL
območja
(2/leto - spomladi in jeseni).
4. Možnost brezplačnega prejema
2021 - 2025
tipiziranih vrečk za odlaganje bioloških
odpadkov med letom - do 5 50 ali 100
litrskih vrečk na leto
5. Z ovirami in režimom ali videonadzorom 2022
preprečiti dostop po kolovozih in cestah,
kjer pogosto prihaja do odlaganja zelenega.

MOL, upravljavec
območja

2

20.000 €

/

proračun MOL

MOL, upravljavec
območja

1

9.000 €

/

proračun MOL (na zaporo 5000)
+ redno delo JP VOKA SNAGA

6. Reden naravovarstveni nadzor nad
odlaganjem zelenega odreza in opozarjanje
na neustrezno odlaganje - 2x letno akcija

Upravljavec območja 1

8.000 €

/

redno delo

2022 - 2025
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B2

B3

Preprečevanje namernega
sajenja ITR v naravo

Nadzor nad vnosom ITR ob
izvajanju gozdarskih in drugih del

1. Reden nadzor nad sajenjem tujerodnih
vrst na kmetijska in gozdna zemljišča,
komunikacija z lastniki zemljišč

2021 - 2025

Upravljavec
območja, ZGS

1

4.000 €

/

redno delo

2. Inšpekcijski nadzor in ukrepanje v
primeru sajenja tujerodnih vrst,
prednostno vrst, ki zadevajo Unijo

2021 - 2025

Okoljska inšpekcija

2

2.400 €

/

redno delo

1. Čiščenje gradbene mehanizacije, orodja,
transportnih sredstev …
2. Nadzor nad zemljino, ki se dovaža v park
ali prevaža v njem

2022 - 2025

naročnik in izvajalec
del, lastnik zemljišča
naročnik in izvajalec
del, lastnik zemljišča

2

100 €

/

1

200 €

/

strošek izvajalca ob vsakem
posegu
strošek izvajalca ob vsakem
posegu

Upravljavec
območja, ZGS,
ZRSVN

1

600 €

/

Upravljavec
območja, naročnik
del in lastnik
zemljišča
Upravljavec
območja, ZGS

1

600 €

/

redno delo (upravljavec
dodaten napor, ZGS, ZRSVN
spremljajoče ob drugih nalogah
na terenu)
redno delo

2

1.000 €

/

redno delo

2022 - 2025

C

Vzpostavitev sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odzivanja
Z vzpostavitvijo sistema ZOHO preprečiti nadaljnje širjenje novih in že prisotnih vrst na nova območja.

C1

Nadzor nad pojavom novih vrst ali kolonizacijo novih območij

C1.1

Vzpostavitev sistema ZOHO za
območje KP TRŠh

1. Reden nadzor naravovarstvene nadzorne 2021 - 2025
službe in revirnih gozdarjev ter podpora
drugih javnih služb (npr. ZRSVN) pri
zaznavanju ITR
2. Preverjanje prisotnosti ITR na zemljišču 3 2022 - 2025
leta po končanih gradbenih delih in
odstranitev ITR, če se pojavijo
3. Komunikacija z lastniki o pomenu
spremljanja stanja na svojih parcelah

2022 - 2025

4. Promocijska akcija za aktiviranje
prostovoljcev, ki popisujejo ITR

2021 - 2025

Upravljavec območja 3

3.000 €

/

redno delo

5. Redno spremljanje vpisov v sistem
Invazivke (najmanj 1x mesečno v
vegetacijski sezoni)
6. Odziv (odstranitev) ob pojavu nove vrste

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

1.600 €

/

redno delo

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

2.200 €

/

dodatna (takoj dostopna)
sredstva MOL
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C2

Obvladovanje in odstranjevanje že prisotnih ITR

C2.1

Vključitev ukrepov v GGN in GjN

D

1. Določitev in vključitev ukrepov za
2024, 2025
postopno izločanje tujerodnih drevesnih
vrst iz gozda v GGN in GjN
2. Določitev in vključitev ukrepov za nego
2024, 2025
gozda, ki privedejo k zmanjševanju
negativnih vplivov ITR
Odstranjevanje in obvladovanje ITR v KP TRŠh
Z ukrepi na terenu odstraniti ITR ali preprečiti njihovo širjenje in negativne vplive.

D1

Odstranjevanje ITR

D1.1

Odstranjevanje ITR na območju
NR Mostec

D1.2

D1.3

D1.4

Odstranjevanje ITR na območju
NR Mali Rožnik

Odstranjevanje ITR na območju
vodotoka Mostec

Odstranjevanje ITR na robovih
naselij in ob cestah v JZ delu KP
TRŠh

ZGS

1

800 €

/

redno delo

ZGS

1

1.600 €

/

redno delo

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt), za vse 3 vrste
po 1 grm
redno delo + materialni stroški
(zelo groba ocena)

1. Odstranitev thunbergovega češmina na
območju NR
2. Odstranitev thunbergovega češmina,
lovorikovca in maackovega kosteničevja z
vplivnega območja NR
3. Odstranitev druge ITR, ki se na novo
pojavi na območju NR

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

63 €

2023 - 2025

Upravljavec območja 2

800 €

205 €

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

145 €

1. Odstranitev thunbergovega češmina

2023 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

63 €

2. Odstranitev druge ITR, ki se na novo
pojavi na območju NR

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

145 €

1. Odstranitev maackovega kosteničevja

2022 - 2025

Upravljavec območja 2

800 €

80 €

2. Odstranitev kanadske in orjaške zlate
rozge

2022 - 2025

Upravljavec območja 2

800 €

190 €

1. Odstranitev lovorikovca

2023- 2025

Upravljavec območja 3

800 €

63 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)

2. Preveritev uspešnosti odstranitve bodeče 2021 - 2025
aralije v letu 2020 in po potrebi ponovna
odstranitev
3. Odstranitev kanadske in orjaške zlate
2023 - 2025
rozge

Upravljavec območja 1

800 €

63 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)

Upravljavec območja 3

800 €

190 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
redno delo + materialni stroški
(zelo groba ocena)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
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D1.5

Odstranjevanje ITR na celotnem
območju KP TRŠh

D2
D2.1

Obvladovanje ITR
Obvladovanje ITR na območju NR
Mostec

D2.2

Obvladovanje ITR na območju NR
Mali Rožnik

D2.3

Obvladovanje ITR na območju NS
Pod Turnom

1. Odstranitev sirske svilnice

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

190 €

redno delo

2. Odstranitev balfourove nedotike na
Cankarjevem vrhu, severno od Čada
3. Odstranitev kanadske in orjaške zlate
rozge na območju Za Mošenico
4. Odstranitev katerekoli nove tujerodne
rastline z visoko invazivnostjo kjerkoli na
območju

2022 - 2025

Upravljavec območja 2

800 €

95 €

2024- 2025

Upravljavec območja 3

800 €

190 €

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

145 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
redno delo + materialni stroški
(zelo groba ocena)

1. Obvladovanje ameriškega javorja in
sivega drena na vplivnem območju NR

2023 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

160 €

1. Obvladovanje velikega pajesena v NR

2022 - 2025

800 €

95 €

2. Obvladovanje deljenolistne rudbekije
območju NR
3. Obvladovanje drobnocvetne nedotike v
NR
4. Obvladovanje deljenolistne rudbekije in
vinike na vplivnem območju NR

2021 - 2025

400 €

270 €

2021 - 2025

Upravljavec
1
območja, ZGS
Upravljavec
1
območja, ZGS
Upravljavec območja 2

800 €

95 €

2023 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

355 €

1. Obvladovanje velikega pajesena v NS

2021 - 2025

ZGS, upravljavec
območja

1

800 €

95 €

ZGS - redno delo, JP VOKA
Snaga dodatna finančna
sredstva (MOL ali projekt)

2. Obvladovanje rdečega hrasta v NS

2021 - 2025

200 €

95 €

3. Obvladovanje gledičevke in sivega drena
v NS

2023 - 2025

ZGS, lastnik
1
zemljišča
Upravljavec območja 2

800 €

245 €

4. Obvladovanje drobnocvetne nedotike v
NS
5. Obvladovanje japonske medvejke na
vplivnem območju NS

2023 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

95 €

2023 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

105 €

izvedba, ki jo plača lastnik
zemljišča
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt) za obe vrsti po
en osebek
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
redno delo
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt) za obe vrsti,
rudbekija na površino, vinika
osebek po en osebek
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D2.4

D2.5

D.2.6

Obvladovanje izbranih ITR na
območju vodotoka Mostec

Obvladovanje izbranih ITR na
robnih območjih naselij in ob
cestah v JZ delu KP TRŠh

Obvladovanje ITR glede na
prioriteto na celotnem območju
KPTRŠh

1. Obvladovanje velikega pajesena in
rdečega hrasta

2021 - 2025

ZGS, lastnik
zemljišča

3

200 €

180 €

izvedba, ki jo plača lastnik
zemljišča - za vsako vrsto po en
osebek

2. Obvladovanje lovorikovca

2024, 2025

Upravljavec območja 3

800 €

63 €

3. Obvladovanje drugih ITR glede na
prioritete in finančna sredstva

2021 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

145 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt) - zelo groba
ocena na površino oz. osebek

1. Obvladovanje velikega pajesena in
rdečega hrasta

2023 - 2025

ZGS, lastnik
zemljišča

3

200 €

180 €

2. Obvladovanje drugih ITR glede na
prioritete in finančna sredstva

2021 - 2025

Upravljavec območja 3

800 €

145 €

1. Obvladovanje rdečega hrasta in
pajesena na celotnem območju KP TRŠh

2024, 2025

ZGS, lastnik
zemljišča

2

800 €

180 €

2. Obvladovanje žlezave nedotike na
celotnem območju KP TRŠh
3. Obvladovanje drugih tujerodnih dreves
na celotnem območju KP TRŠh
4. Obvladovanje drugih ITR glede na
prioritete in finančna sredstva na celotnem
območju KP TRŠh

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

800 €

95 €

2021 - 2025

800 €

95 €

2021 - 2025

ZGS, lastnik
3
zemljišča
Upravljavec območja 3

800 €

145 €

1. Pregled stanja terena v istem letu po
izvedeni akciji in prva ocena učinkovitosti
ter oblikovanje nadaljnjih ukrepov

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

600 €

redno delo

2. Pregled stanja terena v naslednjih letih z
oceno stanja in oblikovanjem nadaljnjih
ukrepov.
1. Pregled stanja terena v istem letu po
izvedeni akciji in prva ocena učinkovitosti
ter oblikovanje nadaljnjih ukrepov
2. Pregled stanja terena v naslednjih letih z
oceno stanja in oblikovanjem nadaljnjih
ukrepov.

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

600 €

redno delo

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

600 €

redno delo

2021 - 2025

Upravljavec območja 1

600 €

redno delo

E

Monitoring
Z rednim spremljanjem stanja na terenu se ugotavlja učinkovitost ukrepov.

E1

Monitoring na območjih terenskih akcij

E1.1

Monitoring na območjih
odstranjevanja

E1.2

Monitoring na območjih
obvladovanja

izvedba, ki jo plača lastnik
zemljišča - za vsako vrsto po en
osebek
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt) - zelo groba
ocena na površino oz. osebek
izvedba, ki jo plača lastnik
zemljišča - za vsako vrsto po en
osebek
redno delo
izvedba, ki jo plača lastnik
zemljišča - ocena za en osebek
dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt) - zelo groba
ocena na površino oz. osebek
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E2

Ocena stanja ITR ob izteku veljavnosti akcijskega načrta
1. Popis ITR z enako metodo kot 2017 in
ocena učinkovitosti izvedenih ukrepov.

2025

Upravljavec območja 1
s prostovoljci

11.000 €

dodatna finančna sredstva
(MOL ali projekt)

Pri oceni stroškov za odstranjevanje in obvladovanje ITR (D akcije) je v prvem stolpcu (Stroški na leto) ocenjen povprečni strošek upravljavca na leto, ki se
nanaša na organizacijo odstranjevanja (terenski ogledi, pridobivanje soglasij, postopek izbire izvajalca, spremljanje del in ocena stanja po končanih delih).
Praviloma so stroški dela v prvem letu višji, kasneje pa se znižajo, saj se na primer soglasja pridobiva le prvo leto, medtem ko je terenski ogled pred začetkom
izvajanja del nujen vsako leto. V drugem stolpcu (Stroški na enoto v 5 letih) pa so navedeni stroški same odstranitve posamezne vrste, in sicer za en osebek
pri drevesih, grmih in peterolistni viniki, ter na površino 1m2 pri zelnatih rastlinah za celotno obdobje 5 let. Ocena vključuje stroške dela in druge stroške
(material, odvoz, stroji). V začetni fazi načrtovanja odstranitve ali obvladovanja je treba izvesti natančen terenski ogled in oceniti število osebkov oz. površino
in na podlagi tega oceniti končni strošek. Pri tem je treba upoštevati, da je strošek najvišji prvo leto, potem pa stroški padajo. Peto leto se v povprečju
predvideva le še 5 % začetnih stroškov.
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7. MONITORING
Za dolgoročno učinkovitost izvedenih ukrepov odstranjevanja in obvladovanja ITR ter spremljanja
učinkovitosti ozaveščevalnih aktivnosti je treba zagotavljati redno spremljanje stanja na terenu.
Vse akcije odstranjevanja je treba beležiti, in sicer najmanj:
‐

vrste, ki se jih odstranjuje,

‐

način odstranjevanja,

‐

oceno številčnosti oz. obsega odstranjevanja,

‐

datum in

‐

natančna lokacija (koordinate) oziroma grafični prikaz območja v vektorskem zapisu.

Redno, odvisno od vrste, je treba spremljati stanje po končanih akcijah odstranjevanja ITR in njihovo
bližino, v radiju cca. 20 m, in oceniti ter zabeležiti učinkovitost. Prvo leto po odstranitvi je treba
monitoring izvesti 3 do 5-krat v letu in nadaljevati toliko časa, da se dve zaporedni leti vrsta na območju
ne pojavlja več. Posebno pozornost pri spremljanju stanja je treba nameniti ožjim zavarovanim
območjem in njihovemu vplivnemu območju v radiju približno 20 m, predvsem kjer so možni dostopi.
Ta območja je priporočljivo najmanj enkrat letno pregledati in popisati ITR ter podatke sproti vnašati v
sistem Invazivke. Enako velja za prednostno območje ob potoku Mostec in določena območja ob
naseljih in v jugovzhodnem delu, kjer je največ odloženih organskih odpadkov. Območja ob naseljih in
točke, kjer se odlaga zeleni odrez, je najbolje pregledovati v spomladanskem in jesenskem času, ko se
izvaja največ del na vrtovih, in beležiti ter sproti odstranjevati nov navožen material.
Peto leto veljavnosti akcijskega načrta se ponovi popis s prostovoljci in strokovnjaki ter na podlagi
primerjave rezultatov oceni učinkovitost akcijskega načrta.
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parlamenta in Sveta.

‐

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1454 z dne 10. avgusta 2017 o določitvi tehničnih oblik poročanja držav članic v skladu
z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

‐

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom
posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.

‐
‐

Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/04, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14,
60/15, 86/16 in 31/19;

‐

Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Uradni list RS, št. 91/10.

‐

Pravilnik o presoji vplivov izvedbe planov in posegov

v naravo na varovana

območja, Uradni list RS,

št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11.
‐

Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 31/16).

‐

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, Uradni list RS, št. 63/2010.

‐

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu, Uradni list RS, št. 111/07.
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‐
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‐

PRILOGA 4: Končna določitev prednostnih tujerodnih rastlin za območje Krajinskega parka
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2020)
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PRILOGA 1: Prikaz lastnosti naravnih vrednot
Naravna vrednota Rožnik – Šišenski hrib – Koseški boršt
Naravna vrednota se skoraj v celoti prekriva z zavarovanim območjem KP TRŠh, le vzhodni del
krajinskega parka, park Tivoli, ni del te naravne vrednote.
Območje obsega pretežno gričevnat svet, na zahodnem delu pa je tudi nekaj nižinskega sveta. Velikost
celotnega območja je približno 430 ha, od tega ravninski del obsega približno 130 ha.
Večja stoječa vodna površina je Koseški bajer na severozahodni strani območja. Po jugozahodnem robu
območja teče potok Glinščica, vsi ostali vodotoki so občasni. Mokrotni sta tudi dolini Mostec in Rakovnik.
Gričevnati del območja je po večini porasel z razmeroma naravno ohranjeno samoniklo gozdno
vegetacijo. V glavnem jo sestavljajo kisloljubni gozdovi hrasta gradna in pravega kostanja, gozd bukve z
rebrenjačo ter gozd rdečega bora z borovnico. Zaradi načrtnega varstva od konca 19. stoletja naprej so
se na območju oblikovali izjemni ekosistemi, ki so za širši prostor Ljubljane pomembni za ohranjanje
biotske raznovrstnosti. Zagotavljajo ohranitev in nudijo zatočišče populacijam ogroženih živalskih in
rastlinskih vrst.
V gozdnih združbah je delež odmrle biomase dokaj visok, zato je tu prisotna bogata favna ptic in
hroščev. Gozdne površine na ravninskem delu predstavljajo prezimovališče dvoživkam. V mokrotnih
dolinah Mostec in Rakovnik sta reliktni rastišči močvirske in barjanske flore. Na vzhodnem robu
območja, ki meji na mestni park Tivoli, je klasično nahajališče evropske gomoljčice (Pseudostellaria
europaea). Na Koseškem bajerju gnezdi več vrst vodnih ptic. Vodotoki predstavljajo življenjski prostor
raka koščaka (Austropotamobius torrentium), hrošča močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in kačjega
pastirja velikega studenčarja (Cordulegaster heros).

Naravna vrednota Mali Rožnik
Rakovniško barje se nahaja v mokrotni dolini med slemenoma Malega in Velikega Rakovnika,
severozahodno od vrha Rožnika v Ljubljani. Napajata ga povirna kraka občasnega vodotoka,
Rakovniškega potoka, ki izpod Rožnika teče proti nižinskemu gozdu Koseškega boršta. Barje velja za
reliktno rastišče močvirske in barjanske flore. Tvori ga kompleks habitatov, kot so jelševje, vodne
površine, porasle s šašjem, šotišča z značajem prehodnih barij, v spodnjem delu doline pa tudi šotno
barje. Med vrstami, ki tu živijo, izstopajo zlasti rastline navadni mrzličnik (Menyanthes trifoliata), kalužni
šaš (Carex limosa), pikčastoplodni šaš (Carex punctata), kljunasti šaš (Carex rostrata), barjanska vijolica
(Viola uliginosa), močvirska vijolica (Viola palustris), okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna
mahovnica (Oxycoccus palustris), močvirska kačunka (Calla palustris), kačji jezik (Ophioglossum vulgatum),
bela kljunka (Rhynchospora alba), bradavičasta sita (Eleocharis mamiliata), ozkolistni munec (Eriophorum
angustifolium), širokolistni munec (E. latifolium) in vodna preslica (Equisetum fluviatile) ter glive močvirska
kapica (Mitrula paludosa), oranžna potočka (Vibrissea truncorum) in potočna žebljarka (Cudoniella clavus)
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Naravna vrednota Mostec
Prehodno barje Mostec se nahaja na spodnjem delu mokrotne doline Mostec ob vznožju Debelega
hriba v Ljubljani. Napajajo ga vode, ki pritekajo po pobočjih Debelega hriba in občasni vodotok, ki iz
Mosteca odteka proti Koseškemu bajerju. Velja za reliktno rastišče barjanske flore. Med vrstami, ki
uspevajo na rastišču, izstopajo zlasti navadni rastline mrzličnik (Menyanthes trifoliata), kalužni šaš (Carex
limosa), barjanska vijolica (Viola uliginosa), okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), navadna
mahovnica (Oxycoccus palustris) in vodna preslica (Equisetum fluviatile) ter glivi močvirska kapica (Mitrula
paludosa) in potočna žebljarka (Cudoniella clavus).
Naravna vrednota Tivoli – nahajališče evropske gomoljčice
Klasično nahajališče evropske gomoljčice (Pseudostellaria europaea) se nahaja v Ljubljani, zahodno od
parkovne ureditve mestnega parka Tivoli, na vzhodnem pobočju Tivolskega vrha ter Šišenskega hriba.
Porašča ga vlažni hrastovo belogabrov gozd. Na nahajališču uspeva evropska gomoljčica v skupinah s
po več osebki, v manjših ali večjih zaplatah. Največkrat se nahaja v ulekninah, pa tudi na izpostavljenih
mestih, kjer so tla dovolj vlažna.
Naravna vrednota Tivoli – Mestni park
Tivoli je največji park v Ljubljani, ki povezuje središče mesta z območjem gozda na Rožniku in Šišenskem
hribu. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir J. Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta
obdajala nekdanji grad Podturn (Tivolski grad) ter Cekinov grad (Muzej novejše zgodovine Slovenije).
Meri približno 5 km2. Zasnovo parka definirajo tri glavne sprehajalne poti, obdane z drevoredi divjih
kostanjev, ki jih dopolnjujejo ureditve posameznih cvetličnih parterjev, zanimiva drevesa, številni kipi in
več fontan. V parku je nad 80 drevesnih vrst, med njimi je več eksotičnih. Območje parka se z vrsto
sprehajalnih poti in trim stezo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v
pobočje Rožnika.
Leta 1880 so ob zahodnem robu parka uredili ribnik. Ob ribniku je rastlinjak, v katerem je na ogled
stalna razstava tropskih in mesojedih rastlin.
Park Tivoli je življenjski prostor nekaterih ogroženih vrst ptic, med njimi lesne sove. Debla starih
listavcev v parku Tivoli so življenjski prostor zavarovane vrste hrošča puščavnika (Osmoderma eremita).

Naravna vrednota Pot spominov in tovarištva
Pot spominov in tovarištva je sklenjena urejena peščena sprehajalna in rekreacijska pot okrog Ljubljane,
ki poteka po trasi bodeče žice, s katero je bilo mesto obdano v času okupacije med drugo svetovno
vojno. Dolga je 33 km in vodi deloma skozi različne dele mesta, deloma pa po okoliških travnikih in
gozdovih. Na zelenih površinah ob njej je posajenih 7.400 dreves 49 različnih vrst.
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PRILOGA 2: Izbrane lastnosti popisanih vrst
Tabela 5: Prikaz obdobja cvetenja in plodenja vrst iz popisa leta 2017
Slovensko ime
ameriški javor,
negundovec

Latinsko ime

I

II

III

IV

V

VI

VII

Acer negundo

VIII

IX

X

XII

*

veliki pajesen
pelinolistna žvrklja,
ambrozija

Ailanthus altissima

*

navadna amorfa

Amorpha fruticosa

*

thunbergov češmin

Berberis thunbergii

*

cigarovec

Catalpa bignonioides

kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

sivi dren, svilnati dren

Cornus sericea

polegla panešplja

Cotoneaster horizontalis

enoletna suholetnica

Erigeron annuus

grmasti slakovec

Fallopia baldschuanica

balfourova nedotika

Impatiens balfourii

žlezava nedotika
drobnocvetna nedotika
maackovo kosteničje

Ambrosia artemisiifolia

*

*

*

(*)

(*)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Impatiens glandulifera

*

*

*

*

Impatiens parviflora

*

*

*

*

Lonicera maackii

*

*

navadna mahonija

Mahonia aquifolium

*

*

pavlovnija

Paulownia tomentosa

bambusi

Phyllostachys sp.

navadna barvilnica
druge tujerodne
rastline

Phytolacca americana

lovorikovec

Prunus laurocerasus

rdeči hrast

Quercus rubra

rdečeščetinava robida

Rubus phoenicolasius

japonska medvejka
severnoameriške
nebine

Spiraea japonica
Symphyotrichum spp. (syn. Aster
spp.)

Plantae

XI

*

*

*

*
pri nas še ni bilo opaženo cvetenje bambusov
*

*

*

*

*

*

*

*

različno

*

* zrelost semen od meseca z * naprej oz. v mesecih z *
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Tabela 6: Prikaz načina razmnoževanja in širjenja vrst iz popisa leta 2017
Oblika
rastline

Slovensko ime
ameriški javor,
negundovec

Acer negundo

drevo

veliki pajesen
pelinolistna žvrklja,
ambrozija

Ailanthus altissima
Ambrosia
artemisiifolia

drevo
zelnata
enoletnica

navadna amorfa

Amorpha fruticosa

grm

thunbergov češmin

Berberis thunbergii

grm

cigarovec
kanadska
hudoletnica
belkasta
hudoletnica
sivi dren, svilnati
dren

Catalpa bignonioides
Conyza canadensis

drevo
zelnata
enoletnica

Conyza sumatrensis

zelnata

Cornus sericea
Cotoneaster
horizontalis

grm

polegla panešplja
enoletna
suholetnica
grmasti slakovec
balfourova nedotika
žlezava nedotika
drobnocvetna
nedotika
maackovo
kosteničje

Latinsko ime

Erigeron annuus
Fallopia
baldschuanica

grm
zelnata
enoletnica
do trajnica

Načini razmnoževanja
s semeni, ukoreninjanjem
odlomljenih vej
s semeni, s poganjki iz panjev in
korenin

Samostojno
širjenje (na večje
razdalje)
veter
veter

s semeni
s semeni in z razraščanjem
podzemnih delov
s semeni, ukoreninjanjem
odlomljenih vej
s semeni in ukoreninjanjem
odlomljenih vej

voda, veter, ptice
voda, ptice, mali
sesalci

veter

s semeni

veter

s semeni
s semeni, s pritlikami,
ukoreninjanjem odlomljenih vej

veter

s semeni

ptice

s semeni
s semeni, ukoreninjanjem
odlomljenih vej

veter

s semeni

/

s semeni

voda, morda živali

s semeni

na živalih

ptice

ptice

Impatiens parviflora

vzpenjavka
zelnata
enoletnica
zelnata
enoletnica
zelnata
enoletnica

Lonicera maackii

grm

s semeni

ptice, mali sesalci

s semeni
s semeni in podzemnimi
poganjki

ptice

Impatiens balfourii
Impatiens
glandulifera

/

navadna mahonija

Mahonia aquifolium

pavlovnija

Paulownia tomentosa

drevo

bambusi

Phyllostachys sp.

s podzemnimi živicami

/

navadna barvilnica
druge tujerodne
rastline

Phytolacca americana

trajnica
zelnata
trajnica

s semeni

ptice

Plantae

/

/

/

lovorikovec

Prunus laurocerasus

grm

s semeni

ptice

rdeči hrast
rdečeščetinava
robida

Quercus rubra

drevo

s semeni

gozdni glodavci

Rubus phoenicolasius

trajnica

s semeni, s poleglimi poganjki

japonska medvejka
severnoameriške
nebine

Spiraea japonica
Symphyotrichum spp.
(syn. Aster spp.)

grm
zelnata
trajnica

s semeni

ptice, sesalci
voda, z obleko in
čevlji

s podzemnimi živicami

/

veter, voda
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PRILOGA 3: Prikaz priporočljivih metod odstranjevanja ITV in ravnanja z njihovimi ostanki
Tabela 7: Prikaz priporočljivih metod odstranjevanja ITV in ravnanja z njihovimi ostanki
Ime vrste

Način odstranjevanja in obvladovanja
‐
‐

ameriški javor, negundovec
Acer negundo

‐
‐
‐
‐

veliki pajesen Ailanthus
altissima

‐
‐

pelinolistna žvrklja,
ambrozija
Ambrosia artemisiifolia
navadna amorfa Amorpha
fruticosa

thunbergov češmin Berberis
thunbergii

cigarovec
Catalpa bignonioides
kanadska hudoletnica
Conyza canadensis

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

posamične mlade rastline z izkopavanjem ali puljenjem;
večja drevesa, ki jih ni več mogoče izpuliti, obročkamo ali porežemo oziroma posekamo
pri tleh;
v mladovjih z uravnavanjem zmesi s pospeševanjem ciljnih drevesnih vrst tako, da
porežemo ali obročkamo osebke, ki so v zgornjem sloju mladovja;
po rezanju, sekanju in obročkanju bodo zrasli novi poganjki, ki jih je treba redno
odstranjevati; uspešnejša od rezanja je metoda z obročkanjem;
posamične mlade rastline z izkopavanjem ali puljenjem;
večja drevesa, ki jih ni več mogoče izpuliti, obročkamo ali porežemo oziroma posekamo
pri tleh;
v mladovjih z uravnavanjem zmesi s pospeševanjem ciljnih drevesnih vrst tako, da
porežemo ali obročkamo osebke, ki so v zgornjem sloju mladovja;
po rezanju, sekanju in obročkanju bodo zrasli novi poganjki, ki jih je treba redno
odstranjevati; uspešnejša od rezanja je metoda z obročkanjem;
če na štor takoj po žaganju nanesemo herbicid*, ponavljanje ni potrebno;
puljenje rastlin pred cvetenjem,
košnja v juniju, avgustu in septembru,
uporaba ustreznih herbicidov*;
izkopavanje, puljenje ali rezanje celih rastlin pred plodenjem; pred izkopavanjem lahko
nadzemne dele porežemo; postopek je treba več let ponavljati;
zelo mlade rastline lahko tudi redno kosimo več let zapored;
mlade rastline s puljenjem;
večje rastline požagamo in izkopljemo čim več podzemnih delov; postopek več let
ponavljamo, dokler ne odstranimo vseh korenin;
uporaba herbicidov* na odrezanem grmu;
uporaba ognja – brener usmerimo v bazo, rastline z vseh strani za 10 – 20 sekund, da
steblo zažari; zgornjih vej ni treba zažigati; metodo uporabimo le na vlažnih tleh, s
primerno zaščitno opremo in ob prisotnosti gasilcev;
puljenje mladih rastlin;
sekanje ali obročkanje odraslih dreves pred cvetenjem;
preprečevati, da preraste grmovno plast;
puljenje rastlin pred cvetenjem;

Ravnanje z ostanki

1

veje, plodove, podzemne dele do 2m3 v zabojnik
INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO v 2ZC Povšetova;
večje količine v sežig;
les se lahko predela;
3

mlade rastline, veje in drugi sečni ostanki brez semen
lahko ostanejo v gozdu za naravno razgradnjo;
plodovi, podzemni deli – do 2m3: v zabojnik 3INVAZIVNE
RASTLINE – OSTALO v 2ZC Povšetova, večje količine v sežig;
les se lahko predela;

necvetoče rastline lahko pustimo na kraju samem za
naravno razgradnjo ali se jih zbere in odpelje v zeleni
odrez; cvetoče in plodeče se odpelje v sežig;
veje (lahko z listi in socvetji) v zabojnik NAVADNA AMORFA
v 2ZC Povšetova;
vse dele se lahko industrijsko kompostira ali sežge;
veje (lahko z listi in plodovi) v zabojnik THUNBERGOV
ČEŠMIN v 2ZC Povšetova; veje, plodove, podzemne dele v
zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO v 2ZC Povšetova
ali v sežig;

veje in deblo lahko pustimo v gozdu;
korenine in semena je treba odpeljati v sežig;
les se lahko predela;
necvetoče rastline lahko pustimo na kraju samem za
naravno razgradnjo ali se jih zbere in odpelje v zeleni
odrez; , cvetoče in plodeče v sežig;
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Ime vrste

Način odstranjevanja in obvladovanja

belkasta hudoletnica Conyza
sumatrensis

‐

puljenje rastlin pred cvetenjem;

sivi dren, svilnati dren
Cornus sericea

‐
‐

polegla panešplja
Cotoneaster horizontalis

‐

mlade rastline s puljenjem;
večje rastline požagamo in izkopljemo čim več podzemnih delov; postopek več let
ponavljamo dokler ne odstranimo vseh korenin;
grme požagamo ali porežemo, potem pa izkopljemo čim več podzemnih delov; postopek
več let ponavljamo dokler ne odstranimo vseh korenin;
puljenje mladih rastlin;
ročno izkopavanje posameznih rastlin (z rozeto in podzemnimi deli),
pogosta košnja pred cvetenjem;

enoletna suholetnica
Erigeron annuus

‐
‐
‐

grmasti slakovec Fallopia
baldschuanica

‐

balfourova nedotika
Impatiens balfourii

‐
‐

žlezava nedotika Impatiens
glandulifera

drobnocvetna nedotika
Impatiens parviflora
maackovo kosteničje
Lonicera maackii
navadna mahonija Mahonia
aquifolium

‐
‐

sekanje in izkopavanje; posebna pozornost pri odstranjevanju majhnih delov rastline in
semen (da ne padejo na tla); postopek ponavljamo več let, lahko na 3 mesece
puljenje posameznih rastlin pred cvetenjem,
košnja večjih površin pred cvetenjem; kosimo čim bližje tlom, da preprečimo ponovno
odganjanje rastlin
puljenje posameznih rastlin pred cvetenjem,
košnja večjih površin pred cvetenjem;

‐
‐

puljenje posameznih rastlin pred cvetenjem,
košnja večjih površin pred cvetenjem;

‐
‐
‐

mlade rastline s puljenjem;
večje rastline požagamo in izkopljemo podzemne dele; postopek več let ponavljamo;
večje rastline lahko tudi obročkamo (odstranimo pas lubja na višini 1 m od ral) in
počakamo, da se drevo posuši;
nanašanje herbicidov* na liste;
ročno s puljenjem ali izkopavanjem celih rastlin pred plodenjem; rastline lahko najprej
porežemo, potem pa izkopljemo čim večji del korenin; postopek večkrat ponovimo;
posamične mlade rastline z izkopavanjem ali puljenjem;
večja drevesa, ki jih ni več mogoče izpuliti, obročkamo; če začnejo izraščati mladi
poganjki, jih sproti odstranjujemo s puljenjem;
v mladovjih z uravnavanjem zmesi s pospeševanjem ciljnih drevesnih vrst tako, da
porežemo ali obročkamo osebke, ki so v zgornjem sloju mladovja;
večja drevesa lahko požagamo in postopek več let ponavljamo; če na štor takoj po
žaganju nanesemo herbicid*, ponavljanje ni potrebno.
izkopavanje podzemnih delov; postopek je treba več let ponavljati;
porežemo nadzemne dele, potem pa pogosto kosimo več let;

‐
‐
‐
‐

pavlovnija
Paulownia tomentosa

‐
‐

bambusi Phyllostachys sp.

‐
‐

Ravnanje z ostanki

1

necvetoče rastline lahko pustimo na kraju samem za
naravno razgradnjo ali se jih zbere in odpelje v zeleni
odrez; , cvetoče in plodeče v sežig;
veje (lahko z listi in plodovi) in podzemne dele v zabojnik
SIVI DREN v 2ZC Povšetova ali v sežig;
veje, plodove, podzemen dele v zabojnik 3INVAZIVNE
RASTLINE – OSTALO v 2ZC Povšetova ali v sežig; veje z listi
in cvetovi – zeleni odrez;
necvetoče rastline lahko kompostiramo ali pustimo na
mestu samem; cvetoče ali plodeče rastline v sežig ali
industrijsko kompostiranje;
rastline odpeljemo v sežig;
posamezne necvetoče rastline lahko pustimo na mestu
samem, večje količine industrijsko kompostiramo (tudi
cvetoče in plodeče) ali jih oddamo v sežig;
nadzemne dele rastlin nabranih od junija do oktobra v
zabojnik ŽLEZAVA NEDOTIKA v 2ZC Povšetova; posamezne
necvetoče rastline lahko pustimo na mestu samem, večje
količine industrijsko kompostiramo (tudi cvetoče in
plodeče) ali jih oddamo v sežig;
posamezne necvetoče rastline lahko pustimo na mestu
samem, večje količine industrijsko kompostiramo (tudi
cvetoče in plodeče) ali jih oddamo v sežig;
veje (lahko z listi in cvetovi) oddamo v zabojnik MAACKOVO
KOSTENIČEVJE v 2ZC Povšetova; olesenele podzemne dele
in plodove v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO v
2
ZC Povšetova ali v sežig;
veje, plodove, podzemne dele v zabojnik 3INVAZIVNE
RASTLINE – OSTALO v 2ZC Povšetova ali v sežig;
veje brez plodov, lahko s cvetovi v zeleni odrez;
vse dele se lahko industrijsko kompostira ali sežge; les se
lahko predela;

po dogovoru za prehrano v živalskem vrtu ali v sežig;
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Ime vrste

Način odstranjevanja in obvladovanja

navadna barvilnica
Phytolacca americana

‐

rastline porežemo in izkopljemo zgornji del (rozeto) podzemnih delov;

‐
‐

mlade rastline s puljenjem;
večje rastline požagamo in izkopljemo podzemne dele ali redno odstranjujemo
nadzemen dele; postopek več let ponavljamo;

‐

posamične mlade rastline (do 10 cm prsnega premera) z izkopavanjem, puljenjem ali
rezanjem pri tleh ali obročkanjem (odstranimo skorjo in vsaj dvoletni prirast lesa v pasu
širine 20-30 cm, na prsni višini debla),
v mladovjih z uravnavanjem zmesi s pospeševanjem ciljnih drevesnih vrst; porežemo ali
obročkamo osebke, ki so v zgornjem sloju mladovja;
nadmerska drevesa (prsni premer nad 10 cm) se sekajo po določilih Zakona o gozdovih
(17. čl.; po predhodnem svetovanju lastniku gozda in po skupni izbiri dreves za posek)
posekajo ali obročkajo v skladu z odločbo ZGS. Za izvedbo del je odgovoren lastnik
gozda.
več let zapored nadziramo površino in odstranjujemo morebitne nove poganjke iz
korenin oz. iz odrezanega ali obročkanega debelca ter mlada drevesca, ki preraščajo v
drevesni sloj;
puljenje celih rastlin, ki jih najprej porežemo na višini okoli 30 cm; pri odstranjevanju
korenin si lahko pomagamo z lopato;
manjše rastline izpulimo pred cvetenjem,
večje rastline porežemo tik nad tlemi in postopek več let ponavljamo,
pri večjih sestojih se izjemoma lahko uporabijo herbicidi*;
izkopavanje celih rastlin ali pogosta košnja več let zapored

lovorikovec
Prunus laurocerasus

‐
rdeči hrast
Quercus rubra

‐

‐

rdečeščetinava robida Rubus ‐
phoenicolasius
‐
japonska medvejka Spiraea
‐
japonica
‐
severnoameriške nebine
‐
Symphyotrichum spp. (syn.
Aster spp.)
kanadska in orjaška zlata
‐
rozga (Solidago canadensis,
S. gigantea)
peterolistna vinika
‐
(Parthenocissus
quinguefolia/inserta)
‐
sirska svilnica (Asclepias
syriaca)
japonsko kosteničje
(Lonicera japonica)

‐
‐
‐

ročno puljenje ali izkopavanje celih rastlin ali košnja nadzemnih delov dva do štirikrat
letno, na primer v juniju in avgustu; ponavljamo več let zapored;
mlade rastline populimo, pri starejših rastlinah prežagamo glavno olesenelo steblo in
potrgamo plezajoče poganjke, ki se lahko ukoreninijo;
izkopavanje podzemnih delov pred razvojem plodov v čim večji meri; če so plodovi že
prisotni, jih pred odstranjevanjem porežemo; postopek je treba ponavljati več let
zapored;
puljenje mladih rastlin,
večje rastline požagamo in izkopljemo podzemne dele več let zapored,
večje rastline lahko porečemo cca 20 cm nad tlemi in s čopičem nanesemo herbicid*;

Ravnanje z ostanki

1

rastline brez plodov kompostiramo, lahko tudi na mestu
samem ali odpeljemo v zeleni odrez; plodove sežgemo;
veje (lahko z listi in cvetovi) oddamo v zabojnik
LOVORIKOVEC v 2ZC Povšetova; olesenele podzemne dele
in plodove v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO v
2
ZC Povšetova ali v sežig;
mlade rastline, veje in drugi sečni ostanki lahko ostanejo v
gozdu za naravno razgradnjo;
les se lahko predela;

sežig vseh delov rastline;
veje brez cvetov v zeleni odrez; veje s cvetovi in plodovi ter
podzemne dele v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO
v 2ZC Povšetova ali v sežig;
kompostiranje nadzemnih delov in posušenih podzemnih
delov;
kompostiranje necvetočih rastlin, lahko na mestu samem,
cvetoče rastline in korenike oddamo v zeleni odrez ,
bioplinarno ali v sežig;
oddamo v zeleni odrez ali bioplinarno ali v sežig;

nadzemne dele brez plodov lahko kompostiramo tudi na
mestu samem, korenike in morebitne plodove oddamo v
zeleni odrez , bioplinarno ali v sežig;
vse dele rastline v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE –
OSTALO v 2ZC Povšetova ali v sežig;
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kovačnik (Lonicera
acuminata)

‐
‐
‐
‐
‐

bodeča aralia (Aralia
spinosa)
gledičevka (Gleditsia
triacanthos)

latnati mehurnik
(Koelreuteria paniculata)

navadna robinija (Robinia
pseudoacacia)
užitna ostrica (Cyperus
esculentus)

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

puljenje mladih rastlin,
večje rastline požagamo in izkopljemo podzemne dele več let zapored,
večje rastline lahko porečemo cca 20 cm nad tlemi in s čopičem nanesemo herbicid*;
puljenje mladih drevesc,
žaganje odraslega drevesa in izkopavanje korenin; mlade poganjke, ki poženejo iz
korenin lahko režemo več let zapored;
večje rastline lahko porečemo cca 20 cm nad tlemi in s čopičem nanesemo herbicid*;
večja drevesa požagamo/posekamo;
mlade rastline populimo;
odstranjujemo jih pred plodenjem;
manjša drevesa izpulimo ali izkopljemo;
odrasla drevesa posekamo ali požagamo in na štor takoj nanesemo herbicid*; če
herbicida ne uporabimo, je treba več let zapored rezati poganjke iz korenin;
še ne preizkušena metoda bi bila lahko tudi obročkanje – odstranitev pasu skorje do
kambialnega obroča v širini 10 – 15 cm, da se drevo počasi posuši; če izrastejo mladi
poganjki iz korenin, jih je treba porezati;
puljenje in izkopavanje mladih dreves;
glavno deblo posekamo, vendar kmalu poženejo novi poganjki; rastlino izčrpavamo z
rednim rezanjem teh poganjkov;
večja drevesa, ki jih ni več mogoče izpuliti, lahko obročkamo; če začnejo izraščati mladi
poganjki, jih porežemo;
izkopavanje cele rastline; območje je treba po odstranitvi nadzirati in odstraniti
morebitne nove rastline;
odstranjujemo pred cvetenjem; izkopljemo celotne rastline s koreninami; ponavljamo
več let;

Ravnanje z ostanki

1

vse dele rastline v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE –
OSTALO v 2ZC Povšetova ali v sežig;
vse dele rastline v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE –
OSTALO v 2ZC Povšetova ali v sežig;

vse dele rastline v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE –
OSTALO v 2ZC Povšetova;
veje s premerom < 20 cm, liste cvetove v zeleni odrez;
plodovi v sežig, les se lahko uporabi za različne namene,
tanjše veje v zeleni odrez;

les je zelo kvaliteten in uporaben za izdelavo različnih
predmetov; veje in drugi sečni ostanki lahko ostanejo v
gozdu za naravno razgradnjo;

odstranjene rastline oddamo v zeleni odrez, v bioplinarno
ali sežig;
‐
odstranjene rastline brez cvetov oddamo v zeleni odrez,
deljenolistna rudbekija
cvetove in korenike v zabojnik 3INVAZIVNE RASTLINE –
(Rudbeckia laciniata)
OSTALO v 2ZC Povšetova, bioplinarno ali sežig;
‐ puljenje oziroma izkopavanje celih rastlin s koreniko vred pred semenjem; paziti je
nadzemen dele brez cvetov se lahko kompistra tudi na
srebrna rumenka
treba, da poberemo vse delčke korenike, saj iz njih lahko zraste nova rastlina;
kraju samem, korenike je treba odpeljati v zeleni odrez,
(Galeobdolon argentatum)
biolinarno ali sežig;
* Herbicide uporabimo v skrajnem primeru, kjer je odstranitev zelo pomembna, druge metode pa niso bile učinkovite. Uporabljajo jih lahko le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na
‐

način, ki ne škodi ljudem in okolju in je skladen z zakonodajo. V gozdu se lahko uporabljajo le ustrezno registrirana sredstva z dovoljenjem Zavoda za gozdove Slovenije.
Načini uporabe posameznih delov nekaterih rastlin so opisani na spletni stani MOL, Invazivne tujerodne vrste.

1

ZC – zbirni center

2

V zabojnik INVAZIVNE RASTLINE – OSTALO in v zeleni odrez lahko odlagamo veje do premera 2 cm

3

Vsa območja, kjer se odstranjuje rastline, je treba po odstranitvi spremljati in aktivnosti ponavljati, saj so semena v zemlji kaljiva več let, iz podzemnih delov lahko izraščajo mladi poganjki ipd.
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Priloga 4. Končna razvrstitev tujerodnih rastlin glede ukrepov za obvladovanje za območje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Povzeto po: Kus Veenvliet in
Veenvliet, 2020)

Zap. št.

Slovensko ime
tujerodne vrste

Znanstveno ime
tujerodne vrste

Invazivnost
vrste

Vpliv na
cilje ZO

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

Prioriteta

Območje ukrepanja
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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.
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Vpliv na
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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

76

