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Ambrozija
Ambrozija je rastlina, ki je osvojila vso Evropo. Pri nas uspeva ob cestah po vsej državi,
v nekaterih delih države zelo pogosta, v Zgornji Savinjski dolini je še relativno redka.
Poznocvetoča enoletnica, nezaželen plevel, ki ima alergogen cvetni prah, ter že ob
malih koncentracijah ljudem povzroči resne alergijske reakcije. Semena zelo dolgo
preživijo v okolju. Zelo se je razširila že v mnogih deželah, trdovratna rastlina, slabe
izkušnje pri uničevanju.

Ukrep: odstranitev s kombinacijo mehanskih in kemičnih ukrepov:
puljenje, prekopavanje, ožiganje, košnja, mulčenje, uporaba herbicidov…
Pozor: pri ročnem odstranjevanju obvezne rokavice, če cveti, pa zaščita za
dihalne organe.

Enoletna suholetnica
Enoletna suholetnica – ob rekah in na vseh golih površinah, nezaželen plevel na
njivah in vrtovih, tudi na brežinah gozdnih cest visoko v planini npr. Kašni vrh.
Do pol metra visoka rastlina naredi tudi do meter globoke korenine, je trajnica in
jo je težko iztrebiti. Rodi vsako leto veliko semen, zavzela skoraj ves prostor,
odstranitev vrste ni več mogoča, preprečimo lahko samo širjenje.

Ukrepi: odstranitev – izkop korenin, košnja (pozor pokošena rastlina
zelo hitro razvije seme ), previdnost pri odlaganju materiala.

Japonski dresnik
Japonski dresnik je korenikasta dvodomna trajnica, ki izgleda kot krepak grm.
Ljudje so jo prinesli kot okrasno rastlino, ki je že davno pobegnila iz vrtov in v
naravi že izpodriva domorodne rastline. Sadili so ga tudi za utrjevanje brežin in
kot medovito rastlino. Zdaj pa je postal neustavljiv. Značilna so močna,
kolenčasta stebla, ki zrastejo do 3 metre visoka. Korenike so tako močne, da
poškodujejo stavbe, ceste, mostove, nasipe, prodrejo tudi skozi več
centimetrov asfalta.

Ukrep: prepoved sajenja, odstranitev (izkop korenik) je zelo težka
oziroma nemogoča, uspešna samo pri posamičnih rastlinah, redna
košnja pred cvetenjem, paša ovc.

Topinambur ali laška repa
Topinambur ali laška repa je hvaležna okrasna rastlina, ki ima užitne
odebeljene korenike. Nudi jesensko pašo čebelam, sadili so ga tudi na
krmne njive za divje prašiče. Na razgaljenem zemljišču ob reki (primer
gradnja nasipa v Nazarjah) se hitro razraste v prave sestoje in zavzame
celotno površino.
Razmnožuje se preko korenik, semena pa verjetno ne kalijo.

Ukrepi: Izogibamo se sajenju, če ga imamo je potrebna stalna
kontrola. Posamezne lahko odstranimo z izkopavanjem korenik,
večje skupine pa uspešno preženemo z redno košnjo.
Vsebina: Marija Sodja Kladnik, Oblikovanje: Gregor Štancar

Viri: Projekt Thuja idr.
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Žlezava nedotika
Žlezava nedotika je enoletnica, krepke rasti, občutljiva na zmrzali, na vlažnih
rastiščih, ob rekah, v jarkih. Zraste pozno spomladi, tvori tako goste sestoje, da v
njih še koprive ne preživijo. Lepo cveti, ljudje so jo prinesli kot okrasno in medovito
rastlino, kasneje je sama ušla v naravo, kjer se uspešno množi. Obrodi vsako leto
veliko semen. Stroki s semeni se ob dotiku eksplozivno odprejo in seme zleti do
7 metrov daleč, kar pripomore k uspešnemu širjenju. V Sloveniji je verjetno
neustavljiva in je že zasedla večino rastišč, ki jih lahko osvoji. Kljub temu lahko
oviramo in zaustavimo širitev.

Ukrepi: posamične izpulimo, večje skupine kosimo večkrat, ker se lahko
regenerira iz pokošenih stebel. Kositi je treba pozno v jesen.
Semena so še več let prisotna, zato je treba rastišče nadzorovati še več
let. Manjše površine lahko pokrijemo s črno folijo.

Kanadska in orjaška zlata rozga
Kanadska in orjaška zlata rozga sta zelo nezahtevni rastlini, ki rasteta
vsepovsod, od suhih do vlažnih tal. Sta zelnati trajnici z močno koreniko, ki
prezimi. Že iz malega koščka korenike zraste nova rastlina. Zato se agresivno
razmnožuje ob vseh gradbenih delih, ko koščke korenike nevede prenesemo z
gradbenimi stroji na novo gradbišče. Ponekod so jo sadili kot okrasno vrsto in
medovito rastlino. Najdemo jo ob bregovih rek in potokov ter na gradbiščih. Je
na meji, da postane invazivna. Najdena npr. ob rezervoarju za pitno vodo visoko
nad Robanovim kotom.

Ukrep: prepoved sajenja v okrasne namene, odstranitev (izkop
korenik) je težka, uspešna samo za manjše skupine, zelo pogosta
košnja pred cvetenjem (pozor pri odlaganju pokošenih rastlin,
saj lahko še vedno razvijejo seme).

Deljenolistna rudbekija
Deljenolistna rudbekija Je trajnica z gomoljasto odebeljenimi korenikami, ki
prezimijo. Sadili so jo kot okrasno rastlino, že pred dolgimi leti je ušla v
naravo, največ jo je na bregovih vseh večjih slovenskih rek. V Zgornji
Savinjski dolini je še redka, ni bila najdena ob popisu reke Drete, le ponekod
je ušla v naravo npr. v dolini Gračnice, ki izvira pod Tirskimi pečmi.

Ukrep: prepoved sajenja na vrtovih, odstranjevanje iz vrtov.
Manjše skupine izkopljemo korenike, večje skupine redno
kosimo. Paša je ne iztrebi.
Pozor - semena in ostanki korenik še več let ostajajo živa in lahko
ponovno zraste.

Vsebina: Marija Sodja Kladnik, Oblikovanje: Gregor Štancar

Viri: Projekt Thuja idr.
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Tujerodne vrste divjadi so bile namerno naseljene in z njimi gospodarimo ter tako uravnavamo njihovo
število (muflon, damjak, fazan, pižmovka), zato te vrste niso invazivne.
Mnoge vrste živali pa so k nam nenamerno prinesene kot škodljivci na rastlinah (koloradski hrošč, koruzni
hrošč, kostanjev listni zavrtač) ali so prišle same npr. tigrasti komar, španski lazar, rakunasti pes. To so
invazivne vrste, ker nimamo več kontrole nad njihovo prisotnostjo, številom in prostorom, kjer živijo.
Velik vir tujerodnih invazivnih živali so akvarijske živali, ki jih nepoučeni gojitelji izpustijo v prosto naravo:
zlate ribice in želve rdečevratke.
Slovenija je kot majhna država izpostavljena pritiskom tujerodnih vrst iz mnogih sosednjih držav.

Zlata ribica

Želva rdečevratka

Zlata ribica je priljubljena kot akvarijska žival, mnogi so
jo spustili tudi v svoje ribnike. Tako je pobegnila tudi v
naravo, kjer je konkurenca domorodnim ribam.
Ukrep: ne izpuščamo v naravo, preprečimo pobeg.

Želva rdečevratka je bila v preteklosti najbolj prodajana
vrsta za terarije. Ker hitro zraste, postane terarij
premajhen ali se je lastnik naveliča, pa jo izpusti v
naravo. So dolgožive in v naravi živijo še mnogo let. V
celinski Sloveniji se ne razmnožujejo, na Primorskem pa
je že potrjeno razmnoževanje rdečevratk v naravi.
Domorodna močvirska sklednica mora z njimi tekmovati
za prostor.
Ukrep: Ne izpuščamo v naravo.

Španski lazar

Koloradski hrošč

Španski lazar je polž, ki se je razširil po celi državi in je
nezaželen prebivalec naših vrtov in njiv. Vrtičkarji
poznajo veliko načinov, kako se jih ubraniti, menda jih
najbolj zanesljivo pozobljejo race. Je invazivna vrsta,
širitve ni možno več preprečiti.

Koloradski hrošč je prišel skupaj s krompirjem iz Srednje
in južne Amerike. Ker je krompir postal zelo razširjena
poljščina v Evropi, se je skupaj z njim razmnožil tudi
koloradski hrošč. Danes se skoraj ves pridelani krompir
škropi s sredstvi proti temu hrošču.

Signalni rak
Signalni rak je velik sladkovodni rak, ki ga spoznamo po beli lisi v pregibu
škarij. Naseljen je bil v Avstriji in se je po rekah Muri in Dravi razširil tudi v
Slovenijo, dosega veliko številčnost. Domačim vrstam rakov pomeni
konkurenco za prostor in hrano. Prenaša tudi nevarno glivično bolezen račjo
kugo, zaradi katere domače vrste rakov poginejo.
Ukrepi: preprečitev širjenja signalnih rakov z ozaveščanjem vseh ljudi, zlasti
ribičev, da se ne prenašajo s trgovanjem z raki in ribami ter z ribiško
opremo. Ne naselimo rakov v svoj ribnik, ker se ne da preprečiti pobega.
Vsebina: Marija Sodja Kladnik, Oblikovanje: Gregor Štancar

Viri: Projekt Thuja idr.
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Leta 2010 je Nina Obojnik izvedla popis
tujerodnih vrst ob reki Dreti (15m pas ob reki).
Popisovala je 9 vrst:
Oljna bučka (Echinocystis lobata),
Enoletna suholetnica (Erigeron anuus),
Japonski dresnik (Fallopia japonica),
Topinambur - laška repa (Helianthus tuberosus),
Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera),
Navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia),
Robinija - akacija (Robinia pseudoacacia),
Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),
Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea).
Gosti sestoji topinamburja in žlezave nedotike na levem bregu Drete pri Kokarjah

Ugotovitve popisa:
Enoletna suholetnica se je pojavljala po vsej dolžini Drete, večinoma posamično,
večjih skupin ni bilo opaziti.
Japonski dresnik se je pojavljal največ v zgornjem in začetku srednjega dela Drete,
od Nove Štifte do Krope, nižje pa posamično, večje skupine tudi v spodnjem toku,
v Šmartnem. Je prisoten v taki meri, da je invaziven in izpodriva avtohtono rastje.
Topinambur raste v spodnjem delu Drete množično, od Nazarij pa skoraj do
Kokarij so velike skupine, ki izrinjajo domače rastje. Višje ga je najti le posamično v
Sp. Krašah. Je močno invaziven v spodnjem toku.
Žlezava nedotika se pojavlja posamično in med drugo vegetacijo po celi dolžini
reke do Šmiklavža z izjemo zgornjega dela reke. Raste med travnikom in
obrežnim delom reke, pa tudi čisto ob vodi, na golem produ. Mestoma tvori
monokulture, ki zatrejo naravno rastje. Rastlina je enoletna in ko pozimi propade,
so tla izpostavljena eroziji. V času rasti je otežen odtok padavinske vode.
Poleg japonskega dresnika najbolj invazivna vrsta.
Akacijo lahko najdemo po celotni dolžini reke Drete, najbolj razrasla se je na
levem bregu više Gornjega Grada. Izpodriva domorodno drevje v obrežnem pasu.
Kanadska in orjaška zlata rozga sta ob Dreti posamično prisotni, razporejeno
skoraj na celotni dolžini reke. Prisotni sta v taki meri, da lahko postaneta invazivni.
Vinika se je pojavljala razpršeno posamično med ostalo obrežno vegetacijo v
spodnjem delu reke, med Nazarjami in Bočno. Je še tako redka, da ni invazivna.
Oljna bučka razmeroma redka, le v spodnjem delu Drete do Kokarij. Je tako redka,
da še ni invazivna.

Razširjenost vrste enoletna suholetnica ob Dreti

Razširjenost vrste japonski dresnik ob Dreti

Razširjenost vrste topinambur ob Dreti

Povzetek:
V letu 2010 je bilo ob reki Dreti najdenih 5 invazivnih rastlin, ki močno
zaraščajo bregove reke in so na posamičnih delih popolnoma zatrle
domorodne rastline, drugje pa so v veliki meri primešane med naravno
vegetacijo. Nadaljni dve rastlinski vrsti sta prisotni v taki meri, da lahko
kmalu postaneta invazivni. Le redki so odseki ob reki, kjer še ni prisotnih
invazivnih vrst.
Glede na to, da je reka Dreta odmaknjena daleč stran od žarišč, od koder
so se začele širiti invazivne rastline ter da izvira visoko pod prelazom
Črnivec, sredi gozdov in teče večinoma po ohranjeni naravni strugi, smo
nad tako veliko prisotnostjo invazivnih rastlin presenečeni in zaskrbljeni.

Razširjenost vrste žlezava nedotika ob Dreti

Razširjenost vrste akacija ob Dreti

Je tudi na drugih naših rekah stanje podobno?
Vsebina: Marija Sodja Kladnik, Oblikovanje: Gregor Štancar

Vir podatkov: Diplomska naloga Razširjenost izbranih tujerodnih rastlinskih vrst vzdolž reke Drete, avtorica Nina Obojnik

