
 

 

 

 



 

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE  

  

Preseljevanje rastlin in živali sega že daleč nazaj v 

zgodovino človeštva. Zaradi uporabne vrednosti so 

ljudje že stoletja med državami in kontinenti prenašali 

različne vrste, ki jih zaradi tujega izvora 

imenujemo tujerodne vrste. Številne danes 

uporabljamo za prehrano in so del našega vsakdana. 

Večina žit je tako k nam »prišla« iz Bližnjega Vzhoda, 

koruza, krompir in paradižnik iz Amerike.   

V zadnjem stoletju postaja vse bolj opazna temna plat 

preseljevanja vrst. Nekatere se na novih območjih 

ustalijo v naravnem okolju in tam uspevajo brez pomoči 

človeka. V odsotnosti naravnih plenilcev, parazitov in 

bolezni se lahko zelo razširijo, da s tem povzročajo 

okoljsko, zdravstveno in gospodarsko škodo. Takrat 

govorimo o invazivnih tujerodnih vrstah.  

  
Jamamaj je bil prinesen leta 1866 zaradi svilogojstva.  

POMEN  POJMOV  

DOMORODNA (AVTOHTONA) VRSTA je vrsta, ki živi 

na območju svoje (pretekle ali sedanje) naravne 

razširjenosti. Ta oznaka velja tudi za vrste, ki se na 

lokaciji pojavljajo le občasno.  

TUJERODNA VRSTA je katerikoli organizem, ki je bil 

namerno ali nenamerno zanesen na območje zunaj 

svoje naravne razširjenosti, na območje, ki ga brez 

človekove pomoči ne bi mogel poseliti.   

INVAZIVNA TUJERODNA VRSTA (ITV) je tista 

tujerodna vrsta, ki sev novem okolju zelo namnoži in 

tako škoduje domorodnim vrstam - ogroža njihov 

obstoj, spreminja njihovo življenjsko okolje. Mnoge 

med njimi negativno vplivajo tudi na gospodarstvo 

(manjši pridelek) in zdravje ljudi (alergija).   

  
Cvetni prah pelinolistne žvrklje (ambrozije) povzroča hude 

alergijske reakcije pri ljudeh.   

 

 



 

KAKO VRSTA POSTANE INVAZIVNA?  

  

1. faza: NASELITEV VRSTE    

Nova vrsta je namerno ali nenamerno vnesena v okolje, 

kjer prej ni živela. Posamezni primerki žive eno ali nekaj 

sezon. Novi  vnosi v naravo poskrbijo, da je vrsta na 

videz stalno prisotna.  

  

  

  

2. Faza: USTALITEV IN RAZMNOŽEVANJE  

Vrsta je v novem okolju stalno prisotna in oblikuje trajne 

populacije – vrsta je naturalizirana.  

  

  

  

3. Faza: INVAZIVNOST  

Vrsta se hitro širi, povzroča škodo domorodnim vrstam 

in ekosistemom, lahko vpliva tudi na gospodarstvo in 

zdravje ljudi – vrsta je invazivna.  

  

  

  

  

  

  

NEKAJ NASVETOV ZA ZGODNJE ZAZNAVANJE   

Tujerodne vrste se sicer lahko pojavijo kjer koli, a 

moramo zaradi ekoloških značilnosti ter načinov 

njihovega vnosa biti nanje pozorni:   

• na zemljiščih, kjer je bilo prvotno rastlinje 

odstranjeno in so tla delno razgaljena 

(industrijske cone, gradbišča, robovi njivskih 

površin),   

• na gozdnih posekah, še posebej tam, kjer so 

bila tla poškodovana z gozdarsko mehanizacijo,   

• na robovih vzdolž cest, železniških prog,   

• v okolici letališč in pristanišč (točke vnosa),   

• v okolici drevesnic, botaničnih vrtov in 
pokopališč ter v mestnih parkih,   

• na nasipališčih, odlagališčih, neaktivnih 

peskokopih in v njihovi okolici,   

• ob vodotokih, posebej tam, kjer brežine niso 

sklenjeno porasle z rastlinjem.  

  

Večinoma tujerodne vrste ne povzročajo težav, saj v 

novem okolju ne preživijo ali se vsaj ne širijo. A 

nekatere tujerodne vrste se hitro širijo in ogrožajo 

domorodne vrste, ki jim v boju za življenjski prostor ne 

uspejo konkurirati. Tako tujerodne ne ogrožajo le 

obstoj domorodnih vrst, ampak tudi ekološko in tudi 

gospodarsko vlogo travnika, rečnega obrežja ali gozda. 

Zato je izjemno pomembno, da te vrste hitro 

odkrijemo in zoper njih ukrepamo, preden povzročijo 
veliko škodo.   

 

 



 

OCTOVEC    
Rhus typhina  

   

Poleti se na ženskih rastlinah razvijejo koščičasti, rdeče 

štrleče dlakavi plodovi, ki so združeni v pokončna koničasta 

soplodja. Na grmu ali drevesu ostanejo vse do pomladi.  

  

 
13 do 27 nazobčanih lističev sestavlja do pol metra dolge 

liste.   

Velikost: 5 do 7 m.  

Čas opažanja v letu: maj – oktober (olistanost)  

Naravna razširjenost: Severna Amerika   

Prvi podatek v SLO: 1890   

Namen prihoda: okrasna rastlina.  

Življenjski prostor: gozdni robovi in jase, ob vodi – 

posebno, če lesna vegetacija ni sklenjena. Razširja se 
predvsem vegetativno.   

  

Status: Pogosto nasajeno okrasno drevo po vrtovih in 

parkih, ki se običajno po nekaj letih začne razraščati s 

koreninskimi poganjki v okolici matične rastline. Kjer v 

naravi prihaja do odlaganja obrezanih primerkov ali 
zemljine se lahko pogosto vzpostavijo nova žarišča.  

Možnost zamenjave: veliki pajesen, črni oreh, robinija.  

  

 

  



 

VELIKI PAJESEN, AJLANT   
Ailanthus altissima  

   

Lističi, moški cvetovi in mladi poganjki imajo močan, 

neprijeten vonj. Do 90 cm dolgi listi sestavljeni iz gladkih 

lističev brez zobcev (razen pri dnu).   

  

 
Plodovi – široko suličasti krilati oreški s semenom v 

sredini postopno odpadajo do naslednje pomladi.  

Velikost: do 27 m.  

Čas opažanja v letu: maj – oktober (olistanost)  

Naravna razširjenost: vzhodna Azija   

Prvi podatek v SLO: 1850   

Namen prihoda: okrasna rastlina.  

Alergijske reakcije pri človeku: ob dotiku, ne pogosto  

Življenjski prostor: presvetljeni gozd in gozdni rob, 

vključno z vlažnimi obvodnimi predeli in suhimi 

skalnatimi pobočji. Uspeva tudi na ruderalnih (golih, 

neporaslih) lokacijah, vzdolž cest,  v kmetijski in urbani 

krajini.  

  
Vegetativno širjenje iz gozdnega roba na travnik   

Status: Pogost v nižinskih in gričevnatih predelih. Velika 

težava je v urbanem okolju, saj lahko kali in tudi raste 

v vsaki razpoki v betonu ali na stavbah.  

Možnost zamenjave: octovec, črni oreh, robinija.  

  

  



 

AMERIŠKI JAVOR, NEGUNDOVEC    
Acer negundo  

  

  
Listi so nasprotno razvrščeni in pernato sestavljeni iz 3, 

5 ali 7 kratkopecljatih, široko suličastih do jajčastih 

lističev. Končni listič je lahko trikrp. Lističi svetlozeleni.  

  

 
Plodovi - parni krilati oreški (»helikopterčki«), ki visijo v 

manjših skupinah ter ostajajo preko zime.  

  

  

Velikost: do 25 m.  

Čas opažanja v letu: april – oktober (olistanost).  

Naravna razširjenost: Severna Amerika.   

Prvi podatek v SLO: 1850   

Namen prihoda: okrasna rastlina, sajenje v gozdu.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: Uspeva na brežinah vodotokov, 

ruderalnih rastiščih, gozdnih robovih in v nižinskih 

gozdovih.  

 
Aprila še neolistane vejice z razvitimi cvetovi.  
  

Status: Pogost v nižinskem delu Slovenije, predvsem v 

urbanem okolju (drevoredi, parki) in ob vodotokih, kjer 

se, predvsem z vegetativnim razmnoževanjem, hitro 

širi.  

Možnost zamenjave: nekatere sajene okrasne vrste 

javorov (vinikolistni, nikkoški).  

  



 

PAVLOVNIJA    
Paulownia tomentosa  

  

  
Cvetovi, ki se pojavijo pred olistanjem (konec aprila ali 

maja), so združeni v socvetja. Venec je dolg 3–5 cm, 

zvončast, bel do modrikasto rožnat.  

  

 
Plodovi - črtalaste glavice (podobne orehu) iz katerih se 

še mesece po cvetenju iztresajo semena.  

  

Velikost: do 25 m.  

 

Čas opažanja v letu: april – maj (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Kitajska   

Prvi podatek v SLO: 1991   

Namen prihoda: okrasna rastlina, nasadi izven gozda.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: uspeva v presvetljenih gozdovih, na 

gozdnih robovih, ob rekah ter na skalnih in ruderalnih 

rastiščih.  

  

Status: zelo popularna vrsta za sajenje zaradi izredno 

hitre rasti in uporabnosti lesa (nasadi). Kljub časovno 

kratki prisotnosti že opažamo širjenje v gozdovih, 

predvsem na posekah, ter ob vlakah in cestah.  

Možnost zamenjave: navadni cigarovec (Catalpa), ki 

ima bele cvetove (po olistanju) in strokaste plodove.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

NAVADNA AMORFA    
Amorpha fruticosa  

 

Razrasel listopadni grm. Listi spiralno razvrščeni, 

pernato deljeni, z enim končnim in 5–17 pari ozko 

jajčastih lističev. Če listič pogledamo proti svetlobi, 

vidimo drobne prosojne pike.   

  
 

Na vrhu poganjkov se razvijejo ozka, do 15 cm dolga,  

pokončna socvetja s številnimi temno vijoličastimi 

cvetovi, iz katerih so štrlijo rumene prašnice. Plodovi so 

približno 1 cm dolgi, pikčasti stroki, ki so sprva zeleni, 

zreli pa rjavi.  

  
  

  

Velikost: grmovnica do 3 m.  

Čas opažanja v letu: junij - avgust (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Severna Amerika   

Prvi podatek v SLO: 1954   

Namen prihoda: okrasna rastlina, medonosna vrsta.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: uspeva v senci in polsenci na 

obrežjih vodotokov, gozdnih robovih, grmišča na 

traviščih, ruderalna območja v nižinah.  

  
  

Status: razpršena po vsej nižinski Sloveniji. V nekaterih 

predelih (akumulacije na Savi) že kaže veliko 

invazivnost. Zaradi medonosnosti pri širjenju večkrat 

pripomorejo čebelarji.  

Možnost zamenjave: robinija v grmovni fazi, ki ima bele 

cvetove, trne in ima daljše stroke.  

  

 

 



 

DAVIDOVA BUDLEJA, METULJNIK    
Buddlea davidii  

 

Listopaden grm s številnimi, gosto razporejenimi 

vejami. Nasprotno razvrščeni suličasti listi so spodaj 

sivkasti. Novi listi odženejo že ob koncu zime.  

 

  

Cvetovi v dolgih gosto nameščenih socvetjih na koncu 

vej. Cevasti cvetovi vijoličasti (lahko tudi rožnati, rdeči, 

beli, modro vijoličasti). Cvetovi privlačni za metulje (od 

tod ime) in druge žuželke. Cveti od junija do avgusta.  

  

 

 

 

Velikost: do 25 m.  

Čas opažanja v letu: junij - avgust (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Vzhodna Azija   

Prvi podatek v SLO: 1933   

Namen prihoda: okrasna rastlina, medonosna vrsta.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: uspeva na toplih lokacijah, v skalnih 

razpokah, na suhih neporaslih tleh - v kamnolomih, po 

prodiščih, ob cestnih robovih, na ruševinah, v 

peskokopih ter gramoznicah.  

 

Belo cvetoči različek metuljnika.  

Status: ob pojavu primernega prostora se lokalno hitro 

razraste.  

Možnost zamenjave: španski bezeg (cveti spomladi, 

bolj široki, srčasti listi) in druge okrasne vrste 

metuljnikov.  



 

NAVADNA BARVILNICA    
Phytolacca americana  

   

Zelnata trajnica rdečkastega stebla. Socvetja so 

grozdasta, dolga do 30 cm, po cvetenju navadno lokasto 

previsna.  

  

  
Plodovi jagodasti, bleščeči, okrogli in na vrhu 

ugreznjeni. Nezreli plodovi so zeleni, zreli svetleči in 

temno vijoličasti. Raznašajo jih ptice, ki se hranijo z 

njimi.  

  

Velikost: do 3 m.  

Čas opažanja v letu: junij – september (cvetenje, 

plodenje)  

Naravna razširjenost: Severna Amerika   

Prvi podatek v SLO: 1850   

Namen prihoda: okrasna rastlina, plevel.   

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: uspeva na senčnih, dokaj vlažnih 

tleh - neporasla mesta, robovi gozdov, nasipališča in 

njive.  

  

 
Konec poletja ob sušenju listov postanejo plodovi opaznejši.  
Pred zimo nadzemni del rastline propade.  

  

Status: Hitro se širi in tvori goste sestoje na območjih, 

kjer je bil gozd poškodovan in so nastale velike vrzeli.   

Možnost zamenjave: volčja češnja.  

 



 

JAPONSKI DRESNIK    
Fallopia japonica  

Iz 2m globoke korenine spomladi poženejo votla, 

členjena stebla z velikimi listi. Zaradi izredno hitre rasti 

(15 cm/dan) prerastejo druge zelnate vrste, jih 

zasenčijo in uničijo. Jeseni se steblo posuši, ostane le 

podzemna korenika.  

  
  

Cveti pozno poleti, številni drobni, a dišeči cvetovi so 

odlična paša za čebele in druge žuželke. Na Japonskem 

izredno cenjene zdravilna rastlina (vsebuje antioksidant 

resveratrol - obnavlja celice in upočasnjuje njihovo 

staranje). Uporaben tudi v kulinariki in še marsikje.  

  

  

Velikost: do 3 m.  

Čas opažanja v letu: april – oktober  

Naravna razširjenost: Japonska, Kitajska   

Prvi podatek v SLO: 1991   

Namen prihoda: okrasna in medovita rastlina.   

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: uspeva ob vodotokih, ki niso 

sklenjeno poraščeni z lesnatimi vrstami, na gozdnem 

robu.  

  
  

Status: ko se ukorenini, ga je skoraj nemogoče 

odstraniti. Ena med 100 najbolj invazivnih vrst. 

Uspešno je celoletno košenje poganjkov na 10 do 14 

dni ter prekrivanje površine s črno folijo. Širjenje tudi z 

zemljino, v kateri so majhni koščki korenine. Ob 

odstranitvi obvodne vegetacije je potreben nadzor 

dokler avtohtona vegetacija ne zastre tal.  

Možnost zamenjave: druge vrste dresnikov, predvsem 

sahalinski.  



 

ŽLEZAVA NEDOTIKA    
Impatiens grandulifera  

Visoka enoletnica z golim, kolenčasto odebeljenim ter 

votlim in sočnim steblom. Listi so jajčasto suličasti, po 

robu nazobčani.   

  
  

Do 4 cm veliki cvetovi so združeni v latasta socvetja. 

Večni listi so škrlatni, rožnati ali redkeje beli. Dva 

stranska venčna lista sta zrasla v čeladasto tvorbo. 

Ostroga je vrečasta, zadaj naglo zožena. Zrel plod se 

eksplozivno odpre ob dotiku ali sunku vetra in tedaj se 

iz njega se izstrelijo številna semena. Od tod slovensko 

in tudi angleško ime (Touch-me-not).  

  

  

  

Velikost: 2 do 3 m.  

Čas opažanja v letu: julij – september (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Himalaja   

Prvi podatek v SLO: 1935   

Namen prihoda: okrasna in medonosna rastlina.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

  

Življenjski prostor: Uspeva na obrežjih vodotokov, ob 

prometnicah, v polsenci gozdnega roba, gozdnih 

posek, v presvetljenih mokrotnih gozdovih in na 

poplavnih območjih.  

Status: vrsta je zelo pogosta od nižin in celo preko 1000 

m nadmorske višine.  

Možnost zamenjave: druge rožnato cvetoče vrste 

nedotik (breskvica, Balfuorova nedotika).  

  

  



 

DROBNOCVETNA NEDOTIKA    
Impatiens parviflora  

 

Enoletna rastlina. Steblo je golo, razraslo in zelo sočno.  

Širokosuličasti pecljati listi so spiralno razvrščeni.  

  
 

Cvetovi so v rahlih pokončnih grozdih na koncu 

poganjkov, bledorumeni s temno rumenim ustjem. 

Skupaj z ostrogo so dolgi 1 do 2  cm, ostroga je ravna. 

Kijasto oblikovani plodovi so dolgi 1,5–2 cm.  

  

Velikost: manj kot 1m.  

Čas opažanja v letu: julij – september (cvetenje)  

Naravna razširjenost: srednja Azija  

Prvi podatek v SLO: 1991   

Način prihoda: okrasna rastlina.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: Uspeva na (pol)senčnih mestih na 

gozdnih robovih, ob gozdnih prometnicah, v podrasti 

vlažnih gozdov in na senčnih neporaslih lokacijah.  

Status: vrsto let prisotna kot neinvazivna vrsta, ki pa se 

v zadnjih desetletjih intenzivno širi.  

Možnost zamenjave: navadna nedotika (I. nolitangere). 

Je večja, cvetovi niso bledo rumeni.  

 
Navadna nedotika ima večje, bolj živo rumene cvetove. Ostroga ni 
ravna, temveč spodvihana.  

  

 

 



 

PELINOLISTNA ŽVRKLJA, AMBROZIJA    
Ambrosia artemisiifolia  

Enoletnica, ki zraste in zacveti v poletnem času. 

Vetrocvetka – zato so cvetovi zelenkasti, neopazni. 

Bujna razrast in ogromna produkcija peloda, ki se širi že 

z rahlim vetrom povzroča zdravstvene probleme tudi 

daleč od lokacij uspevanja.  

  
 

Junijska obcestna košnja razgali tla in omogoča bujno 

razrast ambrozije. Košnja žvrklje ni učinkovita, saj ima 

veliko sposobnost obraščanja. Učinkovito jo 

odstranimo je le s puljenjem. Odstranjene primerke 

cvetočih ali plodečih rastlin ne deponiramo na 

kompostu, saj so semena kaliva več let.  

  
 

Velikost: 0,5 do 1,5 m.  

Čas opažanja v letu: julij – oktober (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Severna Amerika   

Prvi podatek v SLO: 1991   

Način prihoda: sestavina ptičje krme.  

Alergijske reakcije pri človeku: srbenje, rdečica kože, 

seneni nahod, solzenje.  

Življenjski prostor: peščeni kraji ob prometnicah, 

železnici, vodah, nasipališčih in neporaslih njivah.  

  
Primerjava spodnjih strani ambrozije (levo ) in pelina.  
  

Status: V Evropi se je začela širiti po 2.svetovni vojni, v 

80-ih letih že popolnoma naturalizirana. V Sloveniji je 

njeno odstranjevanje pred cvetenjem obvezno za 

lastnike ali najemnike parcel.  

Možnost zamenjave: največkrat s pelinom, ki uspeva na 

enakem tipu rastišča.  



 

SEVERNOAMERIŠKE NEBINE    
Symphyotrichum spp  

Do 2 m visoke, močno razrasle trajnice. Celorobi listi 

ozkosuličasti do jajčasto suličasti, koničasti, ali drobno 

nazobčani. Po površini so lahko goli ali dlakavi. Steblo je 

golo ali na različne načine dlakavo.   

  

Na steblu je po več socvetij, ki so podobni marjetici in 

avtohtonim nebinam. V osrednjem delu socvetja so 

rumeni cvetovi, na robu pa, odvisno od vrste, beli, 

vijoličasti ali rožnati jezičasti cvetovi. Plodovi so dlakave 

ali gole rožke s kodeljico iz laskov, ki jim omogoča 

širjenje z vetrom (podobno kot pri regratu).  

  
 

Velikost: do 2 m.  

Čas opažanja v letu: september . oktober (cvetenje)  

Naravna razširjenost: Severna Amerika   

Prvi podatek v SLO: 1840   

Način prihoda: okrasna rastlina.  

Alergijske reakcije pri človeku: -  

Življenjski prostor: Poraščajo neporaščena mesta, 

gozdne robove, grmičevje, obrežja rek, nasipe in 

kamnolome.   

 
Nebine v jeseni skupaj z invazivnim topinamburjem.   

Status: Pogosto sajene tudi kot okrasne rastline na 

vrtovih. Tudi odlična pozno jesenska čebelja paša. 

Precej pogoste v nižinskem delu Slovenije.   

Možnost zamenjave: vse podobne visokorasle nebine 

so tujerodne, domorodne vrste so bistveno nižje, z 

manj koški, ki pa so praviloma večji.  

  

  

 


