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Uvod

Invazivne tujerodne vrste so prepoznane kot
ena od največjih groženj upadanju biotske
pestrosti v svetovnem merilu. V različnih
delih sveta je položaj drugačen, a poleg
neposrednega uničevanja narave, fragmentacije naravnih ekosistemov in onesnaževanja
nikjer na svetu ne moremo zanemariti izrazito
negativnega vpliva širjenja invazivk. V nasprotju
z drugimi neposrednimi negativnimi vplivi,
ki jih je moč z ustrezno zakonodajo omiliti ali
omejiti, lahko o invazivkah razmišljamo kot
o Pandorini skrinjici: ko je enkrat ena sama
populacija invazivke nekje ustaljena, se bo širila
kljub predpisom, zakonom ali kaznim in jo bo iz
leta v leto težje nadzorovati.
Definicije pojma invazivna tujerodna vrsta
(skrajšano žargonsko: invazivka) so sicer
nekoliko različne, a če jih obravnavamo v ožjem
pomenu te besede, gre za vrste, ki so lahko le s
človekovo pomočjo prispele na novo območje
in se tam tako udomačile, da s svojim širjenjem
povzročajo očitne spremembe v zgradbi ali
delovanju tamkajšnjih naravnih ekosistemov.
Iz te ožje definicije so tako npr. izvzeti pleveli,
kakor jih pojmujemo običajno, saj je njihovo
pojavljanje praviloma omejeno na obdelovana

tla, kar niso naravni ekosistemi. Prav tako med
invazivke ne štejemo le prehodno podivjanih
tujerodnih vrst in tudi ne vrst, ki se sicer
lahko hitro in uspešno širijo, a niso tujerodne.
Vsekakor pa so meje vseh teh definicij bolj
toge od stanja v naravi, zato imamo včasih
z uvrstitvijo kake vrste težavo. Poleg tega
se lahko stanje sčasoma spreminja, kar je še
posebej pričakovana posledica postopnega
spreminjanja podnebja, čemur smo priča.
Ocenjuje se, da postane invazivnih približno en
odstotek tujerodnih vrst, ki jih je človek hote ali
nehote prinesel na neko območje, še približno
desetkrat več pa je takih, ki se naturalizirajo,
vendar ne kažejo invazivnosti. Med pri nas
naturaliziranimi praprotnicami in cvetnicami
je tako danes okrog 50 vrst, ki so razločno
prepoznane kot invazivne.
Grožnje, ki jo predstavljajo invazivke naravi, se
je naravovarstvo začelo zavedati razmeroma
pozno, kar velja še posebej za Slovenijo. Celo
v Strategiji ohranjanja biotske raznovrstnosti
v Sloveniji (anon., 2002) pojem »invazivno«
skorajda ni omenjen (le pri mednarodnem
sodelovanju) in je problematika nakazana le
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ob omenjanju tujerodnih vrst, a še te si ne
zaslužijo samostojnega poglavja, čeprav gre
za izredno večplastno in naravovarstveno
pomembno problematiko. V zadnjih nekaj letih
se je pozornost tej problematiki tudi s strani
pristojnih ministrstev povečala in od leta 2010
so na voljo že formalne podlage za ukrepanje,
prva v vrsti »za odstrel« je pelinolistna žvrklja
(anon, 2010a).
Čeprav so bile tujerodne invazivne vrste kot
eden od kazalnikov stanja okolja že vključene
med Kazalce okolja v Sloveniji (Jogan, 2009),
ki so podlaga za redna Poročila o stanju okolja,
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Seveda si z izborom izključno rastlinskih
invazivk nikakor ne zatiskamo oči pred
dejstvom, da so enako problematične vrste tudi
med glivami in živalmi, a način prepoznavanja
in vzorčenja je pri teh dveh skupinah tako zelo
drugačen, da bi zahteval popolnoma nov in
metodološko samostojen pristop.

Namen kartiranja

Projekt Invazivne tujerodne vrste – prezrta
grožnja (Thuja), ki smo ga v partnerstvu izvedli
v letih 2008 in 2009, je bi prvi obsežnejši
ozaveščevalni projekt o tujerodnih vrstah v
Sloveniji. Namenjen je bil različnim ciljnim
skupinam: splošni javnosti (potujoča razstava,
članki), vrtičkarjem (brošura, študija o
invazivnih vrstah v hortikulturi) in strokovni
javnosti (posvet, izobraževanje za nadzornike,
odstranjevanje tujerodnih vrst).
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sistem monitoringa s spremljanjem stanja na
stalnih popisnih ploskvah še ni bil vzpostavljen,
zato je ta priročnik poskus delovanja v tej
smeri.

Projekt Thuja 2, ki poteka v letih 2012–
2013, je logično nadaljevanje prejšnjega.
Med njegovimi cilji je tudi vzpostavitev
metodologije za popisovanje tujerodnih rastlin,
ki bi jo pozneje lahko uporabili za postavitev
trajnega monitoringa.
Da bi se lotili sistematičnega kartiranja
njihovega pojavljanja po različnih koncih
Slovenije v rednih časovnih razmikih, je

bil narejen seznam 30 laže prepoznavnih
tujerodnih rastlinskih vrst, ki vsaj ponekod po
Sloveniji že kažejo znake invazivnosti.
Vzpostavljena metodika in mreža popisnih
ploskev z javno objavljenimi rezultati
popisovanja bo na voljo tudi za razne druge
namene, saj bo z uporabo enake metode moč
kjer koli v Sloveniji dobiti primerljive rezultate,
ki bodo kazali stopnjo ogroženosti nekega
lokalnega okolja v primerjavi s stanjem drugje
po Sloveniji. Metoda je dovolj robustna, da se
je z nekaj truda lahko priuči vsak, ki se nekoliko
spozna na rastline, še posebej je primerna za
vzpostavitev lokalnega monitoringa v manjših
krajih, na zavarovanih območjih, v okolici
šol ipd. Prav za šolsko delo je primerna za
botanične ali biološke krožke, da s popisom
dejavno začnejo šolsko leto.

Zbiranje podatkov na terenu je dovolj grobo,
da so končni rezultati primerni za razvijanje
strategij nadzora nad tujerodnimi vrstami
na širšem območju, najbolj na območju
Slovenije, poljubno pa (predvsem z razširitvijo
z dodatnimi vzorčnimi ploskvami) tudi na
ožjih območjih, npr. na zavarovanih območjih
ali v občinah. Redno spremljanje stanja in
primerjava s stanjem v drugih koncih Slovenije
nam omogoča tudi zasledovanje uspeha
strategij, ko enkrat zaživijo.
Seznam vrst je mogoče poljubno razširiti tudi
na druge tujerodne vrste, kar pa je smiselno
takrat, kadar imamo na nekem območju
namen izvajati reden razširjen monitoring (npr.
na zavarovanih območjih).
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Metoda kartiranja

Narejen je bil seznam 30 lažje prepoznavnih
vrst invazivk in potencialnih invazivk, ki se jih
bo sistematično popisovalo. Izhodišče je bil
popoln seznam približno 50 invazivk, znanih za
Slovenijo. S tega seznama smo črtali nekatere
težko prepoznavne ali pa smo jih združili v skupine (npr. severnoameriške astre). Posamezne
vrste so podrobneje predstavljene v zadnjem
poglavju priročnika, metoda popisovanja pa v
tem poglavju.

Vzpostavitev mreže vzorčnih ploskev
Tujerodne in invazivne rastline bomo v sklopu
projekta Thuja 2 kartirali na stotih vzorčnih
ploskvah velikosti 1 km2. Za razporeditev
ploskev po državi smo sledili več načelom:
■■ enakomerna porazdelitev po državi,
■■ primerna zastopanost ploskev v
posameznih fitogeografskih območjih,
■■ zastopanost v različnih višinskih pasovih,
■■ čim večja raznolikost habitatnih tipov
oziroma načinov rabe tal na posamezni
ploskvi,
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■■ različna pokritost urbaniziranih, kmetijskih,
gozdnatih in vodnatih območij ter
■■ zastopanost varovanih območij na
določenem deležu ploskev.
Za čim večjo zadostitev omenjenim pogojem
smo izbiro ploskev izvedli v več korakih. Za
osnovno razdelitev Slovenije smo uporabili
100 km2 UTM-kvadrante. Slovenija v celoti leži
v 264 UTM-kvadrantih, zato smo jih z naključno
izbiro izbrali 100. S tem korakom smo približno
enakomerno pokrili vse ozemlje Slovenije.
Vsakega od izbranih UTM-kvadrantov smo v
naslednji fazi razdelili na sto ploskev s površino
1 km2 in za vsako od teh ploskev (100 x 100
= 10.000 ploskev) (slika 1) ugotovili strukturo
rabe tal po podatkih o rabi tal Ministrstva za
kmetijstvo in okolje (oktober 2011). Karto rabe
tal smo vzeli namesto karte habitatnih tipov,
ki bi bila sicer primernejša za ugotavljanje
raznolikosti habitatov na ploskvah, a je za
večino Slovenije še nimamo. Na podlagi
strukture rabe tal smo za vsako od ploskev
izračunali Shannonov indeks pestrosti rabe in
na podlagi le-tega izbrali tisto ploskev znotraj

izbranega UTM-kvadranta, v kateri je ta indeks
največji. Večji kot je indeks, enakomernejše
so zastopani čim bolj različni tipi rabe tal.
S tem smo se izognili tistim ploskvam, ki
so izrazito homogene v rabi tal. Z izbiro
pestrih ploskev dobimo čim večje število
ploskev z določenim habitatom, npr. čim več
ploskev z vodnimi površinami, z ruderalnimi
rastišči (pozidana območja), z gozdovi ali s
kmetijskimi površinami. S primernim številom
ploskev z določenim habitatnim tipom bo
možno ugotavljati povezave med pojavljanjem
invazivk ter naravnimi in antropogenimi
dejavniki.
V sklepni fazi smo lokacijo nekaterih ploskev
nekoliko spremenili oziroma zamaknili za
cel kilometer, če je bila na podlagi zgoraj
opisanega postopka izbrana ploskev, ki bi bila
težavna ali manj primerna za kartiranje (preveč
poseljeno, manjka strnjen gozdni sestoj,
preveč/premalo vodnih površin). Izbrane
ploskve smo poimenovali po vsebovanih ali
najbližjih naseljih (slika 2)
Izbrane ploskve so po fitogeografskih
območjih razmeroma dobro razporejene in
približno ustrezajo deležem, ki jih zavzemajo
fitogeografska območja od površine države. Po
območjih je število ploskev tako: alpsko (AL)
– 21, dinarsko (DN) – 10, predalpsko (PA) – 21,
preddinarsko (PD) – 13, submediteransko (SM)

– 15 in subpanonsko (SP) – 20. Bolj gozdnata
območja (DN, AL) imajo nekoliko manj ploskev
kot bolj poseljena in nižinska.
Dovolj ploskev leži na območju večjih rek
in vodotokov, kjer je pričakovati pogoste
invazivke. Reko Savo pokriva 7 ploskev,
Savinjo in Dravo 4, Muro in Krko 3, Kolpo 2
in Sočo 1 ploskev. Na območjih Nature 2000
delno ali v celoti leži 53 ploskev, popolnoma
znotraj območij Nature 2000 je 12 ploskev. Na
zavarovanih območjih je 12 ploskev. Pokriti
so vsa večja zavarovana območja in večji
naravni spomeniki: Triglavski narodni park,
Kozjanski park, Krajinski park Goričko, Krajinski
park Kolpa, Krajinski park Sečoveljske soline,
Krajinski park Logarska dolina, Naravni rezervat
Škocjanski zatok, Krajinski park Ljubljansko
barje, Ormoško jezero, Krajinski park Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib, mestni park Maribor
in Zgornja Idrijca. Podrobnejša zastopanost
ploskev je prikazana na grafih na sliki 3.
Največ ploskev leži na nižjih nadmorskih
višinah, t. j. do 500 metrov, manjše število sega
v montanski pas, v subalpinskem in alpinskem
pasu ni izbranih ploskev. Zelo gozdnatim
območjem smo se z načinom izbire ploskev
izognili; vseeno je nekaj ploskev tudi bolj
odmaknjenih od naselij, s čimer je tudi na teh
možno zaznati pojavnost in »pritisk« določenih
invazivk (npr. Pokljuka, Kočevski rog, Sviščaki).
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Slika 1: V prvi in drugi fazi smo naključno izbrali sto UTM-kvadrantov velikosti 100 km2. Kvadrante
smo razdelili na ploskve s površino 1 km2 in na njih ugotovili strukturo rabe tal.
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Slika 2: V tretji fazi smo v vsakem UTM-kvadrantu izbrali po rabi tal najbolj pestro ploskev (na
podlagi Shannonovega indeksa) in jo po potrebi premaknili na ustreznejšo bližnjo lokacijo.
Ploskve smo poimenovali.
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Nadmorska višina

Delež gozda

Delež vodnih površin

Delež pozidanih površin

Slika 3: Število ploskev po nadmorski višini in nekaterih tipih rabe tal.
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Popisni list
Popisni list (slika 4) je zasnovan tako, da je
popisovanje kar se da preprosto, a vendar so
podatki medsebojno primerljivi in metoda je
ponovljiva.
V glavo popisnega lista napišemo ime in
priimek popisovalca (in morebitne podatke
za stik, če so potrebni), ime popisne ploskve,
datum popisa, količino časa, porabljenega za
teren, ter oceno stopnje obdelanosti celotne
površine popisne ploskve. Pri skupinskem delu
naj bo ime osebe za stik, odgovorne za končni
izdelek, zapisano poudarjeno.
Za sto popisnih ploskev, ki predstavljajo
mrežo za dolgoročni monitoring invazivk v
Sloveniji, so enoznačna imena oblikovana.
Če uporabljamo popisni list zunaj teh polj,
območje primerno označimo. Datum popisa
je pomemben, saj med drugim kaže na
nenamensko pristranskost vzorčenja (ker
nekatere vrste pač ne cvetijo več ali pa še niso
začele cveteti).
Stopnja obdelanosti naj bo vsaj 2/3, po
možnosti pa blizu 100.% vendar poskusimo
območje obdelati v največ 8 urah.

Pogostnost invazivk znotraj vsakega tipa
habitatov označujemo s 5 stopnjami:
0: opažena v okolici, ne na območju
ploskve (največ 1 km daleč),
1: posamič, verjetno prehodno ali le
gojeno,
2: raztreseno, verjetno ustaljeno,
3: mestoma množično (vsaj z nekaj deset
primerki, pri trajnicah primerki različne
starosti),
4: splošno razširjeno in množično.
Osem skupin habitatnih tipov sledi tipologiji
Habitatnih tipov Slovenije 2004 (Jogan & al.
2004), kamor lahko pogledamo, če nam kaka
uvrstitev ni čisto jasna.
Osem skupin habitatnih tipov sledi tipologiji
HTS 2004 (Jogan & al. 2004), kamor lahko
pogledamo, če nam kaka uvrstitev ni čisto
jasna. Obala: mišljen je del kopnega pod
neposrednim vplivom morja, torej največ
nekaj 10 ali ob izlivih rek nekaj 100 metrov
od morja. Sladkovodni habitatni tipi so vsi
tisti z vidno vodno površino, torej stoječe in
tekoče vode. Travišča so navadno s košnjo ali
pašo vzdrževane površine s prevladujočimi
travami, a tudi nekaterimi drugimi zelmi,
prehajajo pa v mokrišča, kjer je raven talne
vode visoka in nam to nakazujejo različna
šašja ipd. Grmišča so v nižjih legah navadno
le prehodna faza zaraščanja v gozd. Goličave
so naravni habitatni tipi s šibko pokritostjo
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z vegetacijo, npr. melišča in skalovja, med
ruderalne habitatne tipe štejemo tiste, ki se
razvijejo pod neposrednim vplivom delovanja

človeka (obpotja, nasipališča, deponije,
kamnolomi in peskokopi, njivske površine,
naselja ter trajni nasadi).

Slika 4: Primer izpolnjenega popisnega lista. Popisni list, primeren za tiskanje, je na spletni strani:
http://tujerodne-vrste.info/projekti/projekt-thuja-2/popisni-list.pdf.
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Za pojavljanje invazivk so pogosto posebej
pomembne robne združbe, npr. na gozdnih
obronkih, ob potokih, ki jih pogosto
lahko pripišemo »grmiščem«, lahko pa
tudi mokriščem, gozdovom, traviščem ali
ruderalnim združbam. Ker se invazivke
pogosto pojavljajo prav v robnih habitatnih
tipih, je lahko nekaj zadrege, a pri množičnem
pojavljanju navadno vidimo, da je populacija
dovolj velika v obeh stičnih združbah, da to
primerno zabeležimo.

S pomočjo http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
lahko vidimo grobe podatke o rabi kmetijskih
zemljišč, na voljo je tudi različna kakovost
zemljevidov in letalskih posnetkov. Približen
vtis o gozdnih združbah na območju dobimo
s pomočjo karte gozdnih združb (http://gis.
zrc-sazu.si/zrcgis/). Koristno je pogledati še
geološko karto in pedološko, če ju imamo
na razpolago, ali pa vsaj plast z grobo
predstavitvijo geološke podlage Slovenije na
Geopediji.

Prisotnost habitatnega tipa na območju
ocenimo že s pomočjo zemljevida, oceno pa
korigiramo na terenu.

Popisovanje na terenu

Za vsako posamezno opaženo vrsto nato v
tabeli označimo, s kakšno pogostnostjo se
pojavlja v posameznem habitatnem tipu
znotraj območja.

Priprava na popisovanje
Pred odhodom na teren si je koristno
ogledati širše območje na zemljevidu za lažjo
orientacijo, še posebej pa so koristni nekateri
prek interneta dostopni zemljevidi, ki nam
lahko pomagajo pri načrtovanju terenskega
dela. Na Geopediji (http://www.geopedia.si)
tako lahko pridemo do natančnega vpogleda
prek zemljevidov ali letalskih posnetkov,
načrtujemo lahko tudi pot do kraja kartiranja.

Po predhodni pripravi se odpravimo na teren.
Najprimernejši čas za popisovanje je pozno
poleti in v jeseni, nekako od druge polovice
avgusta do sredine oktobra, vsekakor pa
ne pred julijem, saj tedaj večina tujerodnih
invazivnih vrst še ne cveti in tako rezultati ne bi
bili primerljivi.
Kvadratni kilometer veliko območje je za en
terenski dan obvladljivo. Kartiranje načrtujemo
tako, da smo v vsakem tipu habitatov, ki
pokriva vsaj 10 % območja, približno eno uro,
v tistih s 5 ali manj odstotki območja približno
pol ure. Znotraj posameznega tipa habitatov se
seveda trudimo obhoditi čim več, po možnosti
vso površino, a ob tem moramo biti pozorni, da
ne zapustimo popisnega območja. Nekaterih
površin si neizogibno ne bo možno ogledati od
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blizu (nekatera zasebna zemljišča, območja ob
avtocestah, prepadna območja ipd.). Ne silimo
brez potrebe v nevarnost in težave! Če popisno
ploskev seka npr. avtocesta, si habitate ob
avtocesti ogledamo zunaj avtocestne ograje –
pri tem lahko uporabimo daljnogled.

list, tretji pa priloženi zemljevid območja, na
katerem označite prehojene dele območja,
posebej lahko označite nedostopne dele (npr.
prenevarne ali ograjene) in redko pojavljanje
katerega od tipov habitatov, npr. skalovje
(goličave) ali mokrišča.

Če posamezni popisovalec na svojem območju
zanesljivo prepozna še kako drugo tujerodno
vrsto, jo lahko doda na koncu tabele, vendar pa
je glavni cilj sistematični popis izbranih vrst, s
čimer dosežemo popolno primerljivost končnih
rezultatov.

Primerno izpolnjene obrazce pošljite na naslov:

V primeru nejasnosti lahko pošljete fotografijo
nedoločene rastline na e-poštni naslov
projekt.thuja@tujerodne-vrste.info. Določene
fotografije bodo objavljane na blogu (http://
www.tujerodne-vrste.info/blog/), kjer si jih
bodo lahko ogledali tudi drugi.
Po končanem kartiranju na zemljevidu
območja približno označimo, kateri deli so bili
obdelani.

Poročanje
Za namen sistematičnega kartiranja
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v okviru
projekta Thuja 2 je poročilo sestavljeno iz
treh izpolnjenih obrazcev. Prvi je obrazec
za potni nalog, drugi je izpolnjeni popisni
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Projekt Thuja 2
Botanično društvo Slovenije
Botanični vrt
Ižanska 15
1000 Ljubljana
ali jih skenirajte in pošljite na naslov:
projekt.thuja@tujerodne-vrste.info

Za druge namene, pri katerih bi uporabljali
enako metodo (npr. kartiranje invazivk v okolici
šole, v domačem kraju ali na zavarovanem
območju) in bi tako želeli doseči primerljiv
končni rezultat, so kopije izpolnjenih popisnih
listov prav tako dobrodošle, potrudite pa se, da
kartirate natančno enako veliko območje, kot
ga določa kilometrska UTM-mreža.
Rezultati kartiranja bodo ob zaključku projekta
jeseni 2013 predstavljeni na spletni strani
projekta.

Slika 5: Primer zemljevida za popisovanje na terenu.
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4

Portreti vrst za kartiranje

Posamezne vrste oziroma skupine vrst, ki
jih kartiramo, so predstavljene z dvema
značilnima fotografijama, opisom značilnega
rastišča, domovino in s kratkim opisom z
najpomembnejšimi značilnostmi ter približnim
zemljevidom trenutno znane razširjenosti
v Sloveniji. Kadar je na voljo obširnejši
informativni list, je priložena povezava do
njega.
Za zanesljivejše določanje uporabljajte
določevalno literaturo kot npr. Martinčič & al.
2007, Fischer & al. 2005, Haeupler & Muer 2000,
Jäger 2000.
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Zelo koristne so tudi nekatere spletne strani,
npr. Zaplana.net (http://www.zaplana.net/
flowers), ki med drugim ponuja določevalnico
nedoločenih rastlinskih fotografij, foto narava
(http://galerija.foto-narava.com) in Bioportal
(http://www.bioportal.si/fotozadnje.php). Tudi
prikazane karte znane razširjenosti naštetih
tujerodnih invazivnih vrst temeljijo na podatkih
baze Flora Slovenije na Centru za kartografijo
favne in flore, iz katerih je bilo natisnjeno
Gradivo za atlas flore Slovenije (Jogan & al.
2001).

Amerikanski javor (Acer negundo)
Opis: Drevo z gladkim zelenim lubjem mlajših vej
in s pernato sestavljenimi nasprotno nameščenimi
listi; lističev navadno pet, kratkopecljati, vrhnji
lahko trokrp. Cvetovi dvodomni, na dolgih
pecljih viseči v gostem socvetju; krilata oreška,
ki se razvijeta po cvetenju, pod pravim ali ostrim
kotom. Cveti IV do V.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Pogosto sajeno okrasno drevo. Širi se v
obrečnih gozdovih in na ruderalnih mestih.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF19-amerikanski-javor.pdf

19

Veliki pajesen (Ailanthus altissima)
Opis: Vitko drevo z debelimi vejami, lubje gladko,
sivo; listi nameščeni spiralasto, več decimetrov
dolgi, goli, pernato sestavljeni s kratkopecljatimi
širokosuličastimi lističi, ki so pri dnu prisekani do
srčasti in lahko nekoliko krpati. Listno vreteno in
mladi poganjki z neprijetnim vonjem (pomanemo).
Socvetja velika, gosta, pokončna, dvodomna, na
ženskih rastlinah se čez poletje razvijejo nekaj centimetrov dolgi krilati oreški širokosuličaste oblike s
semenom približno v sredini. Cveti V do VI.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Sajeno okrasno drevo, invazivka suhih
ruderalnih rastišč (razpoke tlaka, cestni robovi,
opuščena gradbišča), tudi pionirska vrsta v
zaraščanju opuščenih suhih travnikov.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF3-veliki-pajesen.pdf
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Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Opis: Enoletna, 5 cm do več kot 2 m visoka
in razrasla rastlina, listi spiralasto nameščeni,
dvakrat pernato deljeni, pecelj z dolgimi štrlečimi
dlakami. Moška socvetja viseči koški v dolgem
pokončnem klasu na vrhu poganjkov, ženska v
zalistjih, neopazna, s posameznim cvetom. Plod
je orešek, razvije se iz celotnega ženskega koška.
Cveti VII do X.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Suha ruderalna mesta, cestni robovi,
bližina ptičjih krmilnic, tudi njive.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF27-pelinolistna-zvrklja.pdf
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Navadna amorfa (Amorpha fruticosa)
Opis: 1–2 m visok razrasel grm, listi spiralasto
nameščeni, lihopernati, lističi ozkojajčasti, po
obliki zelo spominjajo na liste robinje; na vrhu
poganjkov se razvijejo ozka grozdasta socvetja
s številnimi črnoškrlatnimi cvetovi, iz katerih
molijo rumene prašnice, po cvetenju se razvijejo
dvosemenski, okoli 1 cm dolgi temnopikčasti
stroki. Cveti V do VI.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Redko sajen okrasni grm (tudi
medonosen!), podivjan ob cestah, invaziven na
vlažnih opuščenih travnikih in poplavnih mestih.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF20-navadna-amorfa.pdf
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Sirska svilnica (Asclepias syriaca)
Opis: Do 2 m visoka trajnica s podzemnimi
pritlikami in številnimi pokončnimi stebli.
Listi podolgastojajčasti, dolgi do 20 cm, široki
4–8 cm z 1 cm dolgim pecljem, spodaj belopuhasto dlakavi. Dišeči cvetovi v mnogocvetnih
5–10 cm dolgih kobulih, venčni listi rjavordeči,
ob cvetenju zavihani nazaj, po zunanji strani
dlakavi, s pokončnim svetlorožnatim privenčkom.
Plodovi debeli do 3 cm, dolgi do 8 cm, belodlakavi,
razbrazdani, bodičasti in rahlo upognjeni
(t. i. »papagajčki«). Rastlina vsebuje mlečni sok,
strupena. Cveti VI do VIII.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Gojena in pogosto podivjana; nabrežja,
med grmovjem, obdelana tla, gozdni robovi.
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Luskasta nebina (Aster squamatus)
Opis: Do 1 m visoka eno- ali dvoletnica z zelo
razvejanim steblom; listi goli, celi, zgornji stebelni
luskasti, prilegli k steblu, spodnji stebelni listi
črtalasti, mesnati. Koški majhni, dolgi do 15 mm,
jezičasti cvetovi enako dolgi kot kodeljica, cevasti
štirištevni, rožnati. Ovojkovi listi drobni, suličasti,
koničasti, nameščeni v 3 ali 4 redeh. Rožka s
kodeljico iz laskov. Cveti VII do XI.
Domovina: Srednja in Južna Amerika.
Rastišče: Slana, vsaj malo zaslajena tla ob cestah,
jarkih in nasipališčih, največkrat blizu morja.
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Severnoameriške nebine (Aster novi-belgii agg.)
Opis: Do 1,5 m visoke zelnate trajnice; listi
črtalastosuličasti do suličasti, koničasti, celorobi
ali drobno nazobčani, pogosto z ušesci, po
površini goli (včasih po robu srhkodlakavi),
enožilnati, stranske žile mrežasto razporejene.
Steblo golo ali na različne načine dlakavo,
ponavadi z veliko koški. Poleg rumenih cevastih
tudi vijoličasti, rožnati ali beli jezičasti cvetovi,
vsaj notranji in srednji ovojkovi listi s suličastim
ali rombastim zelenim poljem, sicer belkasti,
plodovi dlakave ali gole rožke s kodeljico iz
laskov. Cvetijo od VIII do XI.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Ruderalne lege, gozdni robovi,
grmičevje, obrežja rek, nasipi, opuščeni
kamnolomi.
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Črnoplodni mrkač (Bidens frondosa)
Opis: Od 0,3 do 1,2 m visoka enoletnica z razvejanim rjavordečim steblom; vsaj spodnji listi liho
pernato deljeni v 3–5 lističev, lističi jajčastosuličasti
do suličasti, dolgo priostreni, nazobčani, razločno
kratkopecljati. Zunanjih ovojkovih listov 6–10,
podobni stebelnim listom, pri dnu nekoliko
mehkodlakavi, daljši od notranjih. Koški 8–15
mm, brez jezičastih cvetov, plodovi sploščeni, do
10 mm, z dvema 1–2,5 mm dolgima ščetinama.
Cveti VIII do IX.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Obrežja rek, obdelana in neobdelana tla,
ob vodnih kanalih, vzdolž gozdnih kolovozov, na
vlažnih do mokrih tleh.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/informativnilisti/INF21-crnoplodni-mrkac.pdf
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Metuljnik ali davidova budleja (Buddleja davidii)
Opis: Do 4 m visok listopadni grm; listi suličasti,
po robu nazobčani, spodaj zaradi gosto nameščenih zvezdastih laskov sivkasti. Cvetovi v dolgih
gostih latastih socvetjih na koncu enoletnih vej.
Venec cevast, vijoličast (lahko tudi rožnat, rdeč,
bel, modrovijoličast), cvetovi privlačni za metulje.
Plodovi glavice s številnimi semeni, ki se trosijo še
vso zimo. Cveti VII do VIII.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Okrasni grm, pogosto podivja; topla
rastišča, skalne razpoke, suha ruderalna mesta,
predvsem cestni robovi, ruševine, gramoznice,
peskokopi.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF22-davidova-budleja.pdf
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Poljska predenica (Cuscuta campestris)
Opis: Steblo čvrsto, oranžnorumeno, socvetja
gosta, skoraj glavičasta (vendar cvetovi razločno
kratkopecljati), nedišeča. Goltne luske resaste, vsaj
tako dolge kot čašna cev, venec kratko zvonast,
zelenkasto bel. Brazda glavičasta, plodna glavica
široka do 3 mm, odpira se s prečno razpoko. Cveti
VII do X.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Zajeda predvsem rastline ruderalnih
združb (pogosta ob cestah, železnicah, na njivah)
in travnikov.
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Oljna bučka (Echinocystis lobata)
Opis: Enoletnica s plezajočim do 6 m dolgim
steblom; listi petkrpi s trikotnimi krpami ali skoraj
celi z nerazločnimi krpami. Cvetovi enospolni,
enodomni, šestštevni, v pokončnih pecljatih
grozdastih socvetjih, venec belkast, zrasel le pri
dnu in dolg do 1 cm. Plod viseča valjasto-jajčasta
glavica, dolg 3–5 cm, s številnimi tankimi nežnimi
bodicami s 4 velikimi semeni. Cveti VI do IX.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Med grmovjem ob bregovih in v
poplavnem območju rek, zaraščena ruderalna
mesta.
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Vodna kuga, račja zel (Elodea canadensis)
Opis: Steblo potopljeno, nežno, razraslo, v
premeru približno 5 mm debelo. Listi podolgasti,
večinoma po 3, redkeje po 2–5 v vretencu, sedeči,
približno 1 cm dolgi in 1–5 mm široki. Cvetovi se
razvijejo le v zelo toplih poletjih, dolgopecljati
(2–15 cm dolg nitast pecelj sega nad vodno
gladino), enospolni, v premeru veliki 5 mm,
iz 6 belkastih do rožnatih perigonovih listov.
V Sloveniji le ženske rastline, razmnožujejo se
vegetativno. Cveti V do VIII.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Plitvine stoječih in počasi tekočih voda,
v velikih sestojih, v celoti potopljeno.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF22-vodna-kuga.pdf
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Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
Opis: Od 0,4 do 1,5 m visoka enoletnica do trajnica.
Pokončno steblo zgoraj razvejano s številnimi
koški, raztreseno dlakavo; listi svetlozeleni, po
obeh straneh dlakavi, spodnji narobe jajčasti,
dolgi do 10 cm, s krilatimi peclji, zgornji suličasti
do črtalastosuličasti, nazobčani do celorobi, dolgi
do 9 cm in široki do 2 cm. Beli do rožnati jezičasti
in rumeni cevasti cvetovi združeni v 15–20 mm
široke koške. Ovojkovi listi suličasti, koničasti, redko
dlakavi. Rožke dolge 1–1,5 mm s kodeljico iz ščetin.
Cveti V do IX.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Neredno košeni travniki, polja, opuščene
njive, ruderalna mesta, logi, prodišča.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF6-enoletna-suholetnica.pdf
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Japonski dresnik (Fallopia japonica) in križanec
Opis: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi
korenikami, ki lahko segajo več metrov v globino in
širino; steblo votlo, kolenčasto. Listi spiralasto dvoredno
nameščeni, s škornjico, kratkopecljati, širokojajčasti, s
prisekanim dnom, dolgi do 15 cm, čvrsti, na otip gladki,
na žilah posamezne enocelične papile (lupa!). Cvetovi
enospolni, ženski, s 5 belimi cvetnimi listi, v gostih
grozdastih socvetjih. Pri češkem dresniku (križanec s sahalinskim) listi dolgi do 25 cm, žile s posamični kratkimi
nekajcelični laski, listno dno vsaj nekoliko srčasto. Cvetovi moški, vmes posamični dvospolni, pri teh se kasneje
razvije plod – trikoten črn orešek. Cvetita VII do IX.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Obrežja rek, ruderalna rastišča, vzdolž
železniških nasipov, rob gozda, gozdne jase, robovi cest,
navadno zelo gosti sestoji skoraj brez drugih rastlin.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF1-japonski-dresnik.pdf
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Sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis)
Opis: Podoben japonskemu dresniku, a do 4 m
visoka rastlina; listi podolgasto jajčasti, z izrazito
srčastim dnom, dolgi do 40 cm, tanki, na otip
hrapavi, predvsem na žilah s posamičnimi dolgimi
laski (vidni že s prostim očesom). Cvetovi ženski
ali dvospolni, 5 zelenkastih cvetnih listov, zunanji
3 se s širokimi robovi stikajo in obdajajo plod –
trikoten črn orešek. Cveti VII do IX.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: V naseljih, ob poteh, na vlažnih mestih
na robovih gozdov. Navadno v gostih sestojih.
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Topinambur, laška repa (Helianthus tuberosus)
Opis: Do 3 m visoka zelnata trajnica z gomoljasto odebeljenimi korenikami; steblo zgoraj
pogosto nekoliko razvejano, srhkodlakavo. Listi
jajčastosuličasti, grobo nazobčani, pecljati, zgoraj
raskavi, spodaj dlakavi. Na steblu navadno več
dolgopecljatih pokončnih koškov v premeru
4–8 cm, vsi cvetovi so rumeni, jezičastih 12 do 15,
dolgi 2,5–4 cm in približno 1 cm široki, socvetišče
izbočeno, s krovnimi luskami. Rožke dolge 4–6 mm
s kodeljico iz 4 ščetin. Cveti IX do XI.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Sončne lege, bogata vlažna tla, kot so
robovi rek in potokov, gozdni robovi, ob cestah,
na nasipališčih, redko tudi gojeno.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF8-topinambur.pdf
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Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)
Opis: Do 3 m visoka zelnata trajnica, večja od vseh
naših vrst kobulnic. Listi spiralasto nameščeni,
do 0,5 m veliki, dvakrat pernato krpati v široke
koničaste roglje, vsa rastlina s togimi bodičkami
pri dnu z rdečo pego. Socvetje iz glavnega in več
stranskih sestavljenih kobulov, največji tudi 40 cm
premera, venčni listi beli do bledorožnati. Plodovi
razpadejo v dva ploščata oreška. Cveti V do VII. Vsa
rastlina s togimi bodičkami pri dnu z rdečo pego,
te se lahko zlijejo v večje škrlatne lise.
Domovina: Kavkaz.
Rastišče: Redko gojena okrasna rastlina, pogosto
podivja po različnih travnatih mestih, robovih
gozda, tudi ruderalnih rastiščih.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF24-orjaski-dezen.pdf
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Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)
Opis: Do 2 m visoka enoletnica z močnim, golim,
do 4 cm širokim in kolenčasto odebeljenim steblom, ki je votlo in sočno. Jajčastosuličasti nazobčani
listi nameščeni nasprotno, v zgornjem delu po 3 v
vretencu, po pecljih pokriti z žleznimi laski. Škrlatni
ali rožnati cvetovi dolgi 2–4 cm, 2 stranska venčna
lista zrasla v čeladasto tvorbo, 3 prosti; cvetovi
združeni v latasta socvetja, oddajajo močan vonj,
ki poleg medičine v ostrogi privablja čebele. Plod
3–5 cm dolga glavica, ob zrelosti se eksplozivno
odpre in izvrže številna semena. Cveti VII do X.
Domovina: Himalaja.
Rastišče: Obrežja rek, obcestni jarki, zasenčena
mesta ob robu travnikov, močvirni gozdovi,
poplavna območja.
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Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF4-zlezava-nedotika.pdf

Drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora)
Opis: Od 0,3 do 0,6 m visoka gola rastlina; steblo
razraslo, zelo sočno. Listi nameščeni premenjalno,
pecljati, široko suličasti in topo nazobčani, dolgi
3–12 cm. Cvetovi v rahlih pokončnih grozdih na
koncu poganjkov, bledorumeni s temnorumenim
ustjem, vključno z ostrogo dolgi 1–2 cm, ostroga
ravna. Kijasto oblikovani plodovi dolgi 1,5–2 cm,
ob zrelosti se eksplozivno odprejo in izvržejo
semena. Cveti VI do IX.
Domovina: Srednja Azija.
Rastišče: Senčna mesta, gozdni robovi, podrast
vlažnih gozdov, senčna ruderalna mesta.
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Japonsko kosteničje (Lonicera japonica)
Opis: Ovijalka z nasprotno nameščenimi listi,
so jajčasti, pri dnu prisekani ali srčasti, dolgi
3–6 cm, s kratkim pecljem, zgoraj temnozeleni, spodaj nekoliko svetlejši, včasih spodnji
globoko pernato krpati. Cvetovi paroma na
skupnem peclju v zalistju, venec dolg 3–5 cm,
belorožnat (pozneje rumen) in dlakav. Plodovi
so črne jagode, pri dnu paroma zrasle. Cveti V
do VII.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Neredko gojena kot okrasna
vzpenjavka, podivjana na ruderalnih rastiščih
v okolici človekovih bivališč, grmišča, gozdni
robovi.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF25-japonsko-kostenicje.pdf
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Mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus)
Opis: Od 50 do 150 cm visoka zelnata trajnica z
nerazvejanimi stebli. Dolgopecljati listi dlanasto
deljeni v 10–15 suličastih lističev, dolgi 4–15 cm
in široki 1–3 cm. Ovršna grozdasta socvetja
sestavljena iz številnih rožnatih do škrlatnih
metuljastih cvetov. Iz njih se razvijejo 2,5–6 cm
dolgi stroki z jajčastimi semeni. Cveti VI do IX.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Cestne brežine, gozdni robovi, ob
gozdnih cestah, obrežja potokov, nasipi ob
železnicah, v okolici človekovih bivališč.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF18-volcji-bob.pdf
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Navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia agg.)
Opis: Olesenela vzpenjavka s posamič na kolencu
nameščenimi dolgopecljatimi pecljatimi listi, dlanasto sestavljenimi iz 5–7 lističev, širokosuličastih,
nazobčanih in kratkopecljatih, dolgih 5–15 cm,
jeseni se obarvajo živordeče. Nasproti listov razvite
vitice s 3–8 končiči, pogosto z oprijemalnimi
ploščicami. Široka grozdasta socvetja sestavljena iz
petštevnih cvetov, rumenozeleni venčni listi dolgi
približno 3 cm, čašni listi zrasli, plodovi modre
jagode s poprhom. Cveti VII do VIII.
Domovina: Japonska.
Rastišče: Gojena kot okrasna vzpenjavka, podivjana in naturalizirana po ruderalnih rastiščih,
opuščenih kamnolomih, gozdnih robovih,
poplavnih gozdovih.
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Kalinolistni pokalec (Physocarpus opulifolius)
Opis: Do 3 m visok grm, skorja se lušči v vzdolžnih
trakovih, zato pozimi svetleča. Listi v obrisu
širokojajčasti, dolgi do 10.cm, 3- do 5-krpi, krpe
nazobčane. Cvetovi beli, imajo 1 cm v premeru, v
polkroglastih kobulih. Plodovi svetli, mehurjasto
napihnjeni mešički. Cveti V do VII.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Okrasni grm, tudi podivjan in
naturaliziran na prodiščih rek, ob gozdnih
robovih.
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Vodna solata (Pistia stratiotes)
Opis: Plavajoča rastlina z rozetami do 20 cm
dolgih motnozelenih narobejajčastih sedečih
listov, pri dnu rozete poganjajo pritlike, ki razvijajo
nove rozete. Socvetja v zalistjih, drobna, do 2 cm
velika, obdana s stekleničasto oblikovano spato
(ovršnim listom), zgoraj imajo moške, spodaj pa
ženske cvetove. Plodovi glavice z več semeni. Cveti
VII do IX.
Domovina: Tropi.
Rastišče: Tople stoječe vode v nižini, prezimi
lahko le v vodah s toplimi izviri.
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Robinija (Robinia pseudacacia)
Opis: Do 25 m visoko drevo z vzdolžno razpokano
sivkastorjavo skorjo. Listi lihopernati, s 3–10 pari
lističev, so jajčasti, kratkopecljati, dolgi 2–5 cm,
prilista spremenjena v trne. Cvetovi beli, dišeči,
v visečih grozdih. Plodovi do 10 cm dolgi stroki.
Cveti V do VI.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Gozdni robovi, poseke, nasipi, obrežja, v
bližini naselij, neredko tudi gojena kot okrasna in
medonosna rastlina.
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Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
Opis: Do 2,5 m visoka zelnata trajnica, v tleh prezimijo trpežne korenike. Stebla gola, vsaj spodnji listi
pernato deljeni, srednji trojnati do peternati, vsaj
spodaj in po robu kratkodlakavi. Segmenti listov
suličasti. Koški v premeru 7–12 cm, jezičasti cvetovi
zlatorumeni, manjši cevasti cvetovi zelenkasti do
rjavkasti, socvetišče izbočeno, z drobnimi krovnimi
luskami. Ovojkovi listi se strehasto prekrivajo, konice
rahlo zavihane. Rožke dolge okoli 5 mm, s kratko
štirizobo kodeljico. Cveti VII do X.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Poplavna območja rek, gozdni robovi,
logi, včasih tudi gojena (predvsem oblika s
pomnoženimi jezičastimi cvetovi).

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF7-deljenolistna-rudbekija.pdf
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Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
Opis: Zelnata trajnica, visoka do 2 m, spiralasto
olistana, steblo zgoraj (predvsem v socvetju)
gostodlakavo. Listi suličasti do podolgasto
suličasti, nazobčani, sedeči ali kratkopecljati,
spodaj gostodlakavi. Na vrhu poganjkov razvejano
socvetje s številnimi koški, dolgimi 2–3 mm;
cvetovi rumeni, jezičasti komaj daljši od ovojka.
Plod 0,9–1,2 mm dolga rožka z do 2,5 mm dolgim
šopom laskov. Cveti VIII do X.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Gozdne jase, gozdni robovi, redko košeni
travniki, ob vodah, ruderalna mesta.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF5a-kanadska-zlata-rozga.pdf
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Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
Opis: Zelnata trajnica, visoka do 2,5 m, zelo podobna prejšnji vrsti, od nje se razlikuje po golem
(tudi v socvetju!) steblu, ki je lahko malo belkasto
poprhnjeno. Listi večinoma goli (spodaj ali po robu
lahko malo dlakavi). Koški 3–4 mm dolgi, rumeni
jezičasti cvetovi razločno presegajo dolžino ovojka. Plod 1–1,8 mm dolga rožka z do 4 mm dolgim
šopom laskov. Cveti VIII do X.
Domovina: Severna Amerika.
Rastišče: Redko košeni travniki, gozdne jase,
gozdni robovi, ob vodah, različna ruderalna
rastišča v okolici naselij.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF5b-orjaska-zlata-rozga.pdf
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Japonska medvejka (Spiraea japonica)
Opis: Do 2 m visok pokončen grm, listi široko
suličasti, dolgi do 12 cm, ostro dvojno nazobčani,
postopno priostreni, s 5 mm dolgim pecljem,
mladi poganjki rdečkasti. Majhni cvetovi rožnati,
veliki okoli 5 mm v premeru, nameščeni na koncu
poganjkov v poloblih češuljah, ki v premeru
merijo vsaj 5 cm, prašniki presegajo dolžino
venca. Plod sestavljen iz ponavadi 5 mešičkov,
s številnimi okoli 2 mm dolgimi podolgastimi
svetlorjavimi semeni. Cveti VI.
Domovina: Vzhodna Azija.
Rastišče: Včasih gojena kot okrasna rastlina,
podivja v podrasti gozdov na kisli podlagi,
predvsem na nekoliko vlažnejših mestih.

Več: http://www.tujerodne-vrste.info/
informativni-listi/INF26-japonska-medvejka.pdf
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Vzhodni klek (Thuja orientalis)
Opis: Do 15 m visoko drevo s pokončnimi vejami
in tanko rdečkastorjavo skorjo. Poganjki široki
do 1,5 mm, s prileglimi luskastimi listi, po obeh
straneh enake barve, zdrobljeni šibko dišijo
po smoli. Moški cvetovi na koncu poganjkov
rumenkasti, okroglasti, majhni, ženska socvetja
zelenkasta. Storži oleseneli, podolgasti ali stožčasti,
1–2 cm dolgi, s 6–8 plodnimi luskami, ki imajo na
hrbtni strani trnast nazaj ukrivljen kaveljček. Cveti
IV do V.
Domovina: Kitajska.
Rastišče: Pogosto gojen kot okrasni grm/drevo in
za žive meje, v naravo se širi predvsem v skalovje in
nedostopne skalne razpoke.
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Seznam spletnih povezav

Bioportal – podatkovna zbirka razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst
http://www.bioportal.si
Geopedia – interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
http://www.geopedia.si
Foto narava
http://galerija.foto-narava.com
Karta gozdnih združb
http://gis.zrc-sazu.si/zrcgis/
Kazalci okolja v Sloveniji
http://kazalci.arso.gov.si
Podrobni opisi tujerodnih rastlin
http://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/tujerodne-rastline/podrobni-opisi-rastlin/
Raba kmetijskih zemljišč
http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
Slovenske rože
http://www.zaplana.net/flowers
Tujerodne vrste v Sloveniji in spletna stran projekta Thuja 2:
http://www.tujerodne-vrste.info
Na tej spletni strani je tudi objavljen priročnik v pdf formatu
z aktivnimi spletnimi povezavami.
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Zapiski
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Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst smo pripravili v
okviru projekta Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost (Thuja 2). V projektu
izvajamo različne ozaveščevalne aktivnosti. Naš cilj je, da splošna javnost in različne
družbene skupine prepoznajo invazivne tujerodne vrste kot pomembno okoljsko
problematiko in z odgovornejšim ravnanjem prispevajo k zmanjšanju širjenja in
vnašanja novih tujerodnih vrst.
Projekt izvajata Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije.

Več informacij o tujerodnih vrstah je na spletni strani
www.tujerodne-vrste.info
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