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Uvod 

Poročilo o testiranju rastiščno-specifične ocene tveganja temelji na novi metodologiji razviti v okviru 

projekta ALPTREES. Pilotno območje testiranja rastiščno-specifične ocene tveganja za tujerodne 

drevesne vrste je Gorenjska regija, ki leži na severo-zahodnem delu Slovenije. 70 % Gorenjske 

predstavljajo gorovja in le 30 % površine se nahaja v dolinah in ravnem osrednjem delu Slovenije. 

Približno 40 % te regije leži na več kot 1.000 m nadmorske višine. Narava na Gorenjskem je dobro 

ohranjena, predvsem gozdovi z visoko vrstno pestrostjo, naravno sestavo drevesnih vrst in strukturo 

gozdnih sestojev. Delež lesne zaloge tujerodnih drevesnih vrst v slovenskih gozdovih je manjši od 1 %. 

Na Gorenjskem ta delež znaša med 0,02 in 0,04 %, kar je med najnižjimi v Sloveniji (Kutnar, 2012). V 

regiji ni tradicije promoviranja sajenja tujerodnih drevesnih vrst v gozdove. Izjemoma pa so se v 

manjšem obsegu v preteklosti sadile vrste kot je duglazija (Pseudotsuga menziesii), rdeči hrast 

(Quercus rubra) in zeleni bor (Pinus strobus). V prvi vrsti se vzpodbuja naravno pomlajevanje in 

zasajanje domorodnih vrst bi se moralo izvajati v čimvečji možni meri. Na Gorenjskem se spodbuja 

predvsem naravno pomlajevanje gozdov, kjer to ni zadostno, pa se sadi domorodne vrste. 

 

Predhodna ocena tveganja (Korak 0) 

 

Izvedli smo rastiščno-specifično oceno tveganja (RSOT) za tujerodne drevesne vrste (TDV) na 

pilotnem območju Gorenjske regije kot aplikativen primer uporabe novo razvite metodologije 

(Slika 1). Namen ocene tveganja je preveriti tveganje izbranih TDV, ki že uspevajo na območjih OT 

(Tabela 1). 

 

Metodologija je bila razvita v okviru potekajočega ALPTREES projekta. RSOT lahko služi kot osnova za 

upravljanje s TDV. Namen priprave nove metodologije je bil ustvariti učinkovito in uporabno orodje, 

ki ga lahko uporabljajo različni deležniki, ki se ukvarjajo s TDV, kot na primer gozdarji, vzdrževalci 

zelenih površin, krajinski arhitekti, naravovarstveniki in vsi zainteresirani posamezniki. Zaradi 

podnebnih sprememb, predvsem globalnega segrevanja ozračja, so se TDV izkazale kot uspešna 

rešitev v nekaterih primerih, vendar je pri zasaditvi teh vrst nujna velika previdnost zaradi njihove 

(potencialne) invazivnosti. Pozornost je treba usmeriti tudi v že obstoječe populacije invazivnih in 

neinvazivnih TDV v okolju. 

  
Tabela 1: Izbrane vrste TDV za RSOT 

Izbrane TDV Razlogi za izbor vrste 

veliki pajesen (Ailanthus altissima) 
Invazivna TDV vključena na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki 

zadevajo Unijo. 

rdeči hrast (Quercus rubra) 
Ena najpogostejših TDV v Sloveniji, ki so jih v preteklosti sadili v 

gozdne nasade. 

octovec (Rhus typhina) 
Potencialno invazivna TDV, ki v nekaterih delih Slovenije 

povzroča težave (npr. v Mariboru). 

divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 
Zelo pogosta TDV v parkih, drevoredih in drugih urbanih 

površinah. Zabeležena je bila tudi v gozdovih v bližini mest. 
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duglazija (Pseudotsuga menziesii) 

Pridobiva na pozornosti v gozdnem sektorju kot nadomestna 

vrsta za navadno smreko (Picea abies) in je ena najpogostejših 

TDV v Sloveniji, ki so jih v preteklosti sadili v gozdne nasade. 

 

 

 

 

 Korak 

 

Cilj 

 

 Predhodna ocena tveganja Ugotavljanje potreb, vzgibov in ciljev rastiščno-

specifične ocene tveganja 

1 Določitev območja za izvedbo 

ocene tveganja (OT) 

Ustvariti geo-referenčno in prostorsko karto 

območja ocene tveganja. 

2 Identifikacija trenutnega in 

potencialnega pojavljanja TDV 

Ugotavljanje prisotnosti trenutno ali potencialno 

prisotnih TDV v območju ocene tveganja. 

3 Pregled ustreznega in obstoječega 

znanja o TDV 

Zbiranje relevantnega znanja o ekologiji, obsegu 

razširjenosti, upravljanju in vplivu TDV. 

4 Pregled rastiščno-specifičnih in 

naravovarstveno pomembnih 

lastnosti habitata 

Identifikacija pomembnih rastiščno-specifičnih in 

naravovarstveno pomembnih habitatnih lastnosti 

na območju ocene tveganja, ki bi bile lahko pod 

vplivom TDV. 

5 Pridobiti rastiščno-specifično 

znanje o tveganjih, ki jih 

predstavljajo TDV na območju OT 

Pridobiti nove dokaze o prostorski razširjenosti in 

vplivu TDV na lastnosti habitata. 

6 Ocena dosedanjih in potencialnih 

vplivov TDV na območju OT  

Na osnovi pridobljenega znanja iz prejšnjih 

korakov oceniti negativne vplive TDV na območju 

OT. 

7 Priporočila za upravljanje s TDV  Razviti plan upravljanja s TDV, upoštevajoč 

zakonodajo in cilje upravljanja.  

8 Zaključki RSOT  Povzeti rezultate RSOT za nadaljnjo komunikacijo, 

vključno z razlogi za RSOT, vso uporabljeno 

metodologijo, seznamom referenc ter 

pomanjkljivosti oziroma omejitve pridobljenih 

rezultatov. 

 

Slika 1: Pregled korakov, ki se uporabljajo pri izvajanju rastiščno-specifične ocene tveganja za ocenitev ekološkega tveganja 
in možnosti upravljanja TDV (Bindewald, in press). 
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Korak 1: Določitev območja za izvedbo ocene tveganja (OT) 

Gorenjska regija je bila izbrana na podlagi obstoječih baz podatkov in učinkovite komunikacije in 

sodelovanja odločevalcev in deležnikov v procesu ocenjevanja. RSOT smo izvedli v štirih pilotnih 

občinah na Gorenjskem (Slika 2). Območje OT, ki smo ga določili na podlagi zunanjih mej vseh štirih 

pilotnih občin, je veliko 412 km2. Gozd pokriva 62 % območja. Območje OT vključuje dve mesti s 

pripadajočimi urbanimi površinami. 

 

 

 

Slika 2: Območje ocene tveganja vključuje 4 pilotne občine na Gorenjskem  
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Korak 2: Identifikacija trenutnega in potencialnega pojavljanja TDV 

 

Zbrali smo podatke o prisotnosti izbranih TDV iz podatkovne baze o invazivnih vrstah v Sloveniji 

Invazivke in v Drevesnem katastru Mestne občine Kranj (Slika 3). Duglazija ni bila zabeležena v nobeni 

od pregledanih baz, znana pa je bila njena prisotnost v nekdanjem parku ob gradu Hrib, v Preddvoru. 

 

Spletni portal Invazivke je javno dostopna baza za zbiranje podatkov o prisotnostih invazivnih 

tujerodnih vrstah (ITV) v Sloveniji. Baza in spletni portal sta bila razvita v projektu LIFE ARTEMIS. 

Sistem vključuje podatke pridobljene s pomočjo ljudske znanosti ter druge podatke o ITV v Sloveniji, 

ki jih zbirajo npr.: Zavod za gozdove Slovenije, zavarovana območja in ostali projekti ter popisi 

tujerodnih vrst. Aplikacija Invazivke je dostopna v spletni in mobilni obliki. Registrirani uporabniki 

pošljejo fotografije opazovanih ITV preko mobilne aplikacije. S tem je opazovanje zabeleženo v 

sistemu. Vnesene podatke preverijo in potrdijo strokovnjaki. Vsi potrjeni podatki so v obliki tabel in 

interaktivnega zemljevida dostopni na spletni strani: https://www.invazivke.si/ . 

 

 

 

Slika 3: Pojavnost izbranih  TDV v pilotnih območjih; lokacije so vpisane v bazi Invazivke in v drevesnem katastru Mestne 
občine Kranj.  
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Korak 3: Pregled ustreznega in obstoječega znanja o TDV 

 

Veliki pajesen (Ailanthus altissima)  

 

Splošen opis 

Veliki pajesen (A. altissima) izvira iz Kitajske in severnega dela Vietnama. Po svetu se je razširil kot 

okrasno drevo in postal invaziven na vseh kontinentih razen na Antarktiki.  Najštevilčnejši je v urbanih 

območjih in vzdolž transportnih koridorjev (cest, avtocest in železnic). Ponekod se razrašča tudi v 

naravi. V višino zraste do 20 m in ima kratko življenjsko dobo. 

 

Značilnosti habitata 

V najtoplejšem delu dneva ima veliki pajesen sposobnost zmanjšanja transpiracije, zato je bolj 

odporen na sušo. Optimalno raste v območjih, kjer so letne temperature od 7 do 18oC, preživi pa 

lahko hujše zmrzali in nizke temperature do -35oC. Uspeva na različnih tleh (tudi na peščenih, suhih in 

plitkih), najbolj pa mu ustreza rahla in prepustna podlaga.  

 

Razmnoževanje in razširjanje 

Veliki pajesen je dvodomna rastlina. Cveti od sredine aprila do julija. Plodovi so krilati oreški s 

semenom na sredini, ki se razširjajo s pomočjo vetra in sicer nekje od oktobra do naslednje pomladi. 

Samo eno žensko drevo velikega pajesena lahko proizvede povprečno 1 milijon semen na leto. 

Produkcija semen je največja pri drevesih, ki so stara od 12 in 20 let. Veliki pajesen se razmnožuje 

tudi nespolno s koreninskimi poganjki. Po poškodbi debla se pojavijo novi poganjki iz koreninskega 

sistema, ki se nahaja plitko pod zemljo in je močno razvejano. Alelopatske snovi, ki jih veliki pajesen 

sprošča ovirajo rast drugih rastlin zaradi česar je še bolj invaziven. 

 

Zanimivost 

• Veliki pajesen je izjemno prilagodljiv in je sposoben preživeti v zelo različnih pogojih. 

Najdemo ga na nadmorski višini med 20 pa vse do 2400 m. 

 

Rastiščno-specifično znanje 

Veliki pajesen se širi na kmetijske površine od tam pa na gozdne robove in gozdne presvetlitve. S 

svojo prisotnostjo močno vpliva na sestavo naravnih življenjskih združb in strukturo gozdnih sestojev 

v Sloveniji (Dakskobler et al., 2016). 

 

Veliki pajesen je v Sloveniji prisoten že več kot 150 let. V neposredni bližini obstoječih ženskih dreves 

s semi, lahko vrsta po številu osebkov v podmladju zavzema v povprečju kar 70 %. Invazivni potencial 

vrste se po ujmah poveča zaradi boljših svetlobnih razmer in izpostavljenih tal, ki so posledica 

prevrnjenih dreves in uporabe mehanizacije pri sanaciji. Podnebne spremembe lahko vplivajo na 

povečanje fragmentacije gozdov in tako še izboljšajo pogoje za razširjanje invazivnih vrst, zaradi 

vedno pogostejših ter vedno intenzivnejših sprememb (Roženbergar et al., 2016).   
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dovzetnost ekosistema za razširjanje velikega pajesena je tesno povezana z makro klimatski pogoji. V 

tranzicijski coni so bolj ranljive združbe, ki uspevajo na plitkih tleh na karbonatni podlagi. Gorski 

bukovi gozdovi, gozdovi kostanja, gradna, rdečega bora in gozdovi v katerih je dominantna vrsta 

bukev, navadna smreka ali bela jelka so manj občutljivi na invazijo velikega pajesena (Čarni et al. 

2017). 

 

 

Literatura: 

https://www.researchgate.net/publication/250270037_The_Ecological_Impact_of_Allelopathy_in_Ai

lanthus_altissima_Simaroubaceae 

https://circabc.europa.eu/sd/a/c5681406-f3d4-4288-bfb3-40322df5c013/TSSR-2016-

003%20Measures%20and%20Costs%20-%20Ailanthus%20altissima.pdf  

https://www.cabi.org/isc/datasheet/3889  

Čarni, A., Juvan, N., Dakskobler, I., Kutnar, L., Marinšek, A. & Šilc, U. (2017). Prediction of the 

appearance of tree of heaven in forest communities in western Slovenia. Periodicum Biologorum. 

119. 261-283. 10.18054/pb.v119i4.4483. 

Dakskobler I., Kutnar L., Šilc U., Vreš B. (2016) Prisotnost in pogostnost tujerodnih rastlinskih vrst v 

gozdnih rastiščnih tipih Slovenije. In: Jurc M (ed), Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov 

vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov. XXXIII. Gozdarski študijski dnevi, Ljubljana, 14- 15 april 

2016. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, pp 125–

141 [in Slovenian] 

Roženbergar, D., Nagel, T.,  & Brus, R. (2016). Invasive potential of black locust (Robinia 

pseudoacacia) and tree of heaven (Ailanthus altissima) in managed forest in Slovenia. In: Jurc M 

(ed), Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov. XXXIII. 

Gozdarski študijski dnevi, Ljubljana, 14- 15 april 2016. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, pp 125–141 [in Slovenian] 

 

 

Rdeči hrast (Quercus rubra) 

 

Splošen opis 

Srednje veliko, listopadno drevo, pogosto s krošnjo nepravilne oblike. Izvira iz Severne Amerike. 

 

Značilnosti habitata 

Čeprav najbolje uspeva v globokih, dobro odcednih tleh, raste na različnih tipih tal. Je pionirska in 

svetloljubna vrsta, ki zavzame veliko prostora za rast. 

 

Razmnoževanje in razširjanje 

Cvetovi so enospolni, spomladi se razvijejo moške in ženske mačice. Želodi dozorijo zgodaj jeseni.  

Drevo najbogateje obrodi ko doseže starost 40 let. Skupna proizvodnja želodov znaša od 100 do več 

kot 4100 na enem drevesu. Plodovi običajno kalijo spomladi, ko je zimska dormanca prekinjena. 
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Semena raznašajo predvsem ptice in sesalci. Rdeči hrast se razmnožuje tudi nespolno – pogosto 

bujno kali iz štorov posekanih dreves. 

 

Zanimivosti 

• Izmed vseh vrst hrastov je rdeči hrast najbolj ognjevaren.  

 

Rastiščno-specifično znanje 

Raste od gričevnatega do spodnjega gorskega pasu. Lahko je zelo agresiven, saj se odlično pomlajuje 

in izpodriva avtohtono rastje (Drakskobler et al., 2016). 

 

 

Literatura 

https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/rdeci-hrast/  

https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=i760  

http://www.euforgen.org/species/quercus-rubra/  

https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/misc/ag_654/volume_2/quercus/rubra.htm  

https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/querub/all.html  

Dakskobler I., Kutnar L., Šilc U., Vreš B. (2016) Prisotnost in pogostnost tujerodnih rastlinskih vrst v 

gozdnih rastiščnih tipih Slovenije. In: Jurc M (ed), Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov 

vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov. XXXIII. Gozdarski študijski dnevi, Ljubljana, 14- 15 april 

2016. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, pp 125–

141 [in Slovenian] 

 

 

Octovec (Rhus typhina) 

 

Splošen opis 

Octovec spada med pionirske vrste. Domoroden je na vzhodu Severne Amerike ter na severu Kanade.  

 

Lastnosti habitata 

Octovec je zelo prilagodljiva vrsta, zato lahko preživi v različnih okoljih. Lahko uspeva na degradiranih 

območjih, na robovih cest, polj in v živih mejah, na gozdnem robu in pogosto tudi na suhih, kamnitih 

tleh ob jarkih. Lahko rastejo posamično ali v večjih skupinah, ki pokrivajo velike površine. Octovec 

najpogosteje raste na rodovitnih, višje ležečih območjih v zmerno toplem pasu. Tolerira tudi rahlo 

kisla tla in različne tipe tal, tako grobe, kot fine. 

 

Razmnoževanje in razširjanje 

Octovec se razmnožuje spolno in nespolno. Stopnja kaljivosti semen je majhna, okoli 20 % zaradi 

endokarpa, ki je neprepusten za vodo. Kaljivost se poveča, kadar seme zaužijejo in izločijo različne 

živali ali ob prisotnosti ognja. Na lokalni ravni semena raznašajo predvsem ptice, na daljše razdalje pa 
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se octovec širi zaradi človeka, ki octovec sadi za okrasne namene. Nespolno se razmnožuje z rastjo 

poganjkov iz korenine. 

 

Octovec je invaziven zaradi hitre rasti in uspešne kaljivosti, kar negativno vpliva na številčnost drugih 

vrst in s tem na zmanjšanje biotske pestrosti.  

 

Zanimivosti 

• Vegetativno razmnoževanje omogoča octovcu, da lahko tvori zelo goste sestoje oziroma 

kolonije. V kolonijah se starejše rastline nahajajo bolj v sredini, mlajše pa so na robu sestoja 

in omogočajo širjenje vrste.  

 

 

Literatura 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/47400 

https://neobiota.lu/rhus-typhina/  

 

 

Duglazija (Pseudotsuga menziesii) 

 

Splošen opis 

To hitro rastoče drevo izvira iz priobalnega območja ZDA. V višino zraste do 100 m z deblom širokim 

do 440 cm. Oblika krošnje z  leti postane nepravilna.  

 

Habitat 

Uspeva v različnih klimatskih pogojih, tako v vlažnih in mrzlih, kot v suhih in vročih. Prav tako raste na 

različnih tleh, najbolje pa uspeva na dobro zračnih, globokih tleh s pH vrednostjo od 5 do 6. 

 

Razmnoževanje in razširjanje 

S proizvodnjo semen začne drevo staro vsaj 20 let. Semena nastanejo v storžih, ki so oplojeni 

spomladi in dozorijo jeseni. Odpadajo jeseni, pozimi in spomladi. Proizvodnja semen niha med 

močnimi in zmernimi letinami vsakih sedem let. Starejša drevesa proizvedejo večje število storžev, 

vsak od njih vsebuje do 50 semen. Duglazija ima visoko razmnoževalno sposobnost. Mlade rastline 

najbolje rastejo v senci, nekoliko starejše mladike pa potrebujejo veliko sonca. Če poleti primanjkuje 

vlage mlada drevesa mirujejo do naslednje pomladi.  

 

Zanimivost 

• Duglazija se je v začetku sadila kot okrasno drevo. Zaradi hitre rasti in kvalitetnega lesa je 

duglazija postala najštevilčnejša tujerodna drevesna vrsta, gojena v gozdovih osrednje 

Evrope.   
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Razmnoževanje in razširjanje 

Duglazija je ena izmed najbolj pogostih TDV, sajenih v Slovenskih gozdovih poleg  Q. rubra, P. strobus 

in R. pseudoacacia (Brus, 2012).  

 

 

Literatura 

http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=285009 

https://www.conifers.org/pi/Pseudotsuga_menziesii.php  

https://forest.jrc.ec.europa.eu/media/atlas/Pseudotsuga_menziesii.pdf  

https://ucanr.edu/sites/forestry/California_forests/http___ucanrorg_sites_forestry_California_forest

s_Tree_Identification_/Douglas-fir/  

Brus, Robert. (2012). Drevesne vrste na Slovenskem (Tree Species in Slovenia). 

 

 

Divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 

 

Splošen opis 

Drevo zraste do 40 m v višino in ima dolgo življenjsko dobo. Domoroden je na balkanskem polotoku. 

 

Habitat 

Divji kostanj običajno uspeva v zmerno toplem podnebnem pasu. Dobro uspeva na dnu senčnih 

sotesk na apnenčasti podlagi prekriti z aluvialno prstjo. Prav tako pa raste v mešanih gozdovih do 

1600 m nadmorske višine. Odprti in suhi pogoji mu ne ustrezajo, saj so njegova semena dormantna in 

rekalcitrantna (ne prenesejo sušnih razmer, kratko živa).  

 

Razmnoževanje in razširjanje 

Divji kostanj se razmnožuje spolno s cvetovi, ki so združeni v socvetja. Cvetove divjega kostanja 

oprašuejo žuželke in veter. Plod je zaščiten z bodičastim ovojem, ki vsebuje do 3 semena. Semena 

raznašajo predvsem živali, lahko pa se prenesejo tudi preko vode.  

 

Zanimivosti 

• Je živi fosil iz obdobja zgodnjega Pleistocena, pred približno 1 milijoni let. 

• Vsebuje triterpene glikozide (predvsem v semenih), ki so se včasih uporabljali v medicini.  

• Leta 2017 je bil izglasovana kot najbolj priljubljeno drevo Združenega Kraljestva. 

 

Razmnoževanje in razširjanje 

Divji kostanj raste predvsem posamično in je pogost predvsem v obrežnih gozdovih. Najden je bil v 16 

gozdnih habitatih v Sloveniji. Zaenkrat še ne kaže invazivnega značaja (Drakskobler et al., 2016).   
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Rastiščno-specifično znanje 

 

Nekaj pomembnega rastiščno-specifičnega znanja smo pridobili tudi na treh Alptrees delavnicah (1 

na državnem in dve na regionalnem nivoju), ki so bile organizirane v Sloveniji leta 2020 in 2021 

(Tabela 2). Na delavnici so sodelovali strokovnjaki s področja gozdarstva, hortikulture, naravovarstva 

pa tudi predstavniki občin in Ministrstva za okolje in prostor. Med najpomembnejši zaključki vseh 

treh Alptees delavnic je zagotovo ta, da sodi Gorenjska med bolj ohranjena območja glede drevesne 

sestave gozdov in tujerodne vrste v ta prostor ne sodijo, kar je izpostavilo več deležnikov. 

 

 
Tabela 2: Rastiščno-specifično znanje o izbranih TDV, ki so ga posredovali različni strokovnjaki na Alptrees delavnicah  

RASTŠČNO-SPECIFIČNO ZNANJE O TDV 

Na Gorenjskem moramo bit še posebej pozorni na invasive TDV kot so: Paulownia tomentosa, 
Ailanthus altissima, Quercus rubra in Acer negundo.  

Vrste, ki ogrožajo gozdove Gorenjske so: rdeči hrast, veliki pajesen, pavlovnija in robinija. Pozorni 

moramo biti tudi na zelo invazivno vrsto pozno čremso (Prunus serotina), ki je zaenkrat na 

Gorenjskem še zelo redka. 

Veliki pajesen je eden izmed glavnih težav v Kranju saj je trenutno najbolj invazivna TDV na tem 

območju. Mestna občina Kranj si prizadeva za odstranitev te vrste z vseh zelenih površin v občinski 

lasti.  

Quercus rubra je popularen pri krajinskih arhitektih. Ta TDV ni primerna za saditev v mestih, saj 

potrebuje ustrezna tla in je potencialno invazivna. 

Vrste, ki so se izkazale za uspešne pri naseljevanju na nova območja in so znane kot invazivne, kot 

npr. rdeči hrast, niso ustrezne za pogozdovanje. 

Pseudotsuga menziesii se v Sloveniji sadi že več kot 100 let, pa vendar ni nujno, da je primerna za 

Alpski prostor. Bolj primerna je za sajenje v mešanih gozdovih, največ do 15 % deleža. 

Octovec se razširja z nepravilnim ravnanjem zelenega odreza. Ptice razširjajo njegova semena. 

Največja težava je v tem, da se širi tudi vegetativno – samo ena rastlina lahko povzroči veliko 

škode. 

V urbanem okolju sta TDV veliki pajesen in pavlovnija med najbolj problematičnimi. V Mariboru 
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octovec predstavlja podobne težave, v Kranju pa se suši. Vse tri vrste imajo visoko sposobnost 

kolonizacije novih območij. Posledično je v Kranju in Mariboru v teku sistematično odstranjevanje 

in menjava nekaterih vrst z domorodnimi.  

Znotraj gozdnega sestoja se octovec pojavlja bolj redko, je pa bolj pogosta na gozdnih robovih. 

Ukrepi za obvladovanje in odstranjevanje bi se morali izvajati na vrstah, ki še niso močno razširjene 

kot npr.: octovec. Ta vrsta se širi predvsem iz vrtov, zato bi morali omejiti prodajo te vrste. 

V urbanih območjih ljudje sadijo octovec in pavlovnijo na javnih mestih, pred stanovanjskimi 

objekti. Ljudje so mnenja, da so ta območja v njihovi lasti in, da zato lahko sadijo kar želijo. 

Pri odstranjevanju TDV so pomembni stroški. V Kranju se odstranjuje predvsem veliki pajesen. 

Octovec in robinija počasi odmirata zaradi neznanih razlogov, morda zaradi sušnega stresa. Divji 

kostanj zaenkrat dobro uspeva. 

Pavlovnija uspešno kolonizira gozdne presvetlitve. 

Ameriški ambrovec (Liquidambar styraciflua) in trnata gledičija (Gleditsia triacanthos) sta trenutno 

zelo popularni v urbanih območjih. 

 

 

Zakonodaja 

 

EU zakonodaja na področju ITV 

 

Na ravni Evropske unije velja Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 

širjenja ITV, ki imajo negativen vpliv na biotsko pestrost in ekosisteme kot tudi zdravje ljudi in 

gospodarstvo. Uredba vključuje seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Ta seznamu pa vključuje 

tudi nekatere TDV. Uredba je v Sloveniji splošno veljavna, v celoti zavezujoče 

n neposredno uporabna. 

 

 

Slovenska zakonodaja na področju gozdarstva  

 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) ne vsebuje neposrednih določil o tujerodnih vrstah. 

Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/2009) med drugim ureja pogoje za sonaravno 

gospodarjenje in rabo gozdov ter ohranjanje biotskega ravnovesja gozdnega ekosistema. Leta 2009 je 

bila spremenjena določba o tujerodnih vrstah. V pravilniku je sedaj določeno, 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. Pravilnik prav tako 

vsebuje pomembna določila v zvezi z ukrepanjem ob pojavu škodljivih organizmov (ki so lahko tudi 

tujerodne vrste) v gozdu.  
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Slovenska zakonodaja na področju varstva narave 

 

Najpomembnejši predpis na področju varstva narave je Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 

96/2004), ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z 

namenom prispevati k ohranjanju naše naravne dediščine. Naravna vrednota je poleg redkega, 

dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali 

nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. 

 

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave je naseljevanje rastlin in živali tujerodnih prostoživečih vrst 

prepovedano. Naselitev se lahko izjemoma dovoli, če se v postopku presoje tveganja za 

naravo ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. 

Naselitev tujerodnih vrst rastlin, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, 

dovoli pristojno ministrstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. Tudi za te vrste 

je potrebno opraviti presojo tveganja. Doseljevanje tujerodnih rastlin in živali, ki že živijo v 

določenem ekosistemu, mora biti spremljano in nadzorovano. Kdor želi izvesti doselitev, mora o tem 

obvestiti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, vlogi pa mora predložiti tudi ugotovitve presoje 

tveganja za naravo. Te določbe ne veljajo za rastline, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske in 

gozdarske dejavnosti. 

 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49, 2004, 

spremembe: 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012) določa posebna varstvena območja (območja 

Nature 2000) in varstvene cilje na teh območjih ter varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje 

ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, 

katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije, in druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij. 

Uredba v 7. členu določa varstvene usmeritve, med katerimi je tudi usmeritev: “… (5) Na Natura 

območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.” Nekateri 

ukrepi za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst na območjih Natura 2000 so določeni s Programom 

upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020). Natura 2000 je evropsko omrežje varovanih območij, 

ki so določena na podlagi direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) in direktive o pticah 

(Direktiva 2009/147/ES). 

 

Pomemben predpis na področju varstva habitatov predstavlja Uredba o habitatnih tipih (Uradni list 

RS, št. 112/2003, 36/09 in 33/13), ki določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge 

habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, in 

opredeljuje najpomembnejše varstvene cilje. Eden od varstvenih ciljev, ki so navedeni v prilogi 2 te 

Uredbe, je: »Ohranitev za habitatni tip značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko 

spremenjenih organizmov.« 

 

Ogrožene vrste divjih živali se zavarovane z Uredbo o Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 

vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 

15/14, 64/16 in 62/19). S to uredbo so predpisana pravila ravnanja, poseben varstven režim ter 
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ukrepi varstva in smernice za ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega 

stanja teh vrst. 

 

 

Korak 4: Pregled rastiščno-specifičnih in naravovarstveno pomembnih lastnosti habitata  

Za prepoznavanje naravovarstveno pomembnih lastnosti habitata smo uporabili kartirana varovana 

območja Natura 2000 in območja naravnih vrednot v območju OT (slika 4 in 5). Območja Natura 2000 

predstavljajo približno 27 %, naravne vrednote pa približno 14 % območja OT. Nekatere naravne 

vrednote so tudi zavarovana območja z višjo stopnjo varovanja. 

 

 

  

Slika 4 in 5: Območje Natura 2000 (zeleno) in naravne vrednote (rdeče) v območju OT. 

 

Poleg tega smo uporabili obstoječe podatke o gozdnih habitatnih tipih v območju OT. Uporabili smo 

dva vira podatkov. Prvi vir je conacija Natura 2000 območij v Sloveniji. Cone habitatnih tipov 

predstavljajo območja habitatnih tipov pomembnih za EU (slika 6). Drugi vir podatkov pa je bila 

državna topografska karta, v merilu 1:25.000 (Geodetska uprava Slovenije, 1999), ki vključuje 

vegetacijsko karto gozdnih združb Slovenije. Podatki o vegetaciji niso posodobljeni. Vegetacijska 

karta je splošna karta, ki predstavlja dominantno gozdno vegetacijo. Karta je osnovana na podlagi 

rastlinskih združb, vendar ne kaže manjšinskih habitatnih tipov, ki bi lahko bili pomembni za varstvo 

narave. Na sliki 7 prikazujemo gozdne habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, 

po Uredbi o habitatnih tipih. Za lažje razumevanje smo v obeh primerih uporabili Natura 2000 

habitatne kode in imena.  

 

Ohranjanje ugodnega naravovarstvenega statusa gozdnih habitatov je izjemnega pomena, saj s tem 

hkrati ohranjamo ugodne življenjske razmere vseh ogroženih in drugih organizmov. 
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Slika 6: Gozdni habitatni tipi z veliko naravovarstveno vrednostjo v območju OT, ki so locirani znotraj Natura 2000 območij  
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Slika 7: Prednostni gozdni habitatni tipi (po Uredbi o habitatnih tipih) 

Korak 5: Pridobiti rastiščno-specifično znanje o tveganjih, ki jih predstavljajo TDV na 

območju OT 

Obstoječe rastiščno-specifično znanje o izbranih tujerodnih drevesnih vrstah je bilo pri pripravi ocene 

tveganja nezadostno. Zato smo pridobili dodatne podatke o lokacijah izbranih TDV, in sicer smo 

uporabili obstoječe podatke o TDV Zavoda za gozdove Slovenije ter izvedli popise TDV v vseh štirih 

pilotnih občinah (tabela 3). Rezultati vseh popisov so prikazani na slikah 8-11.  Na pilotnem območju 

gozdnega rezervata Kriva jelka nismo našli nobene TDV. 

 
Tabla 3: Pilotna območja za popis TDV znotraj vseh štirih pilotnih občin  

 
Habitatni tip  

Naravovrstvena vrednost ali druge 

značilnosti pilotnega območja  

OBČINA KRANJ   

Mestni gozd Huje 91L0 Naravna vrednota  

Kanjon reke Kokre 9180, 91E0 Naravna vrednota, zavarovano območje 

OBČINA NAKLO    

Gozdni rezervat Kriva Jelka  asociacija Vaccinio 

myrtilli-Pinetum sylvestris 

Naravna vrednota, gozdni rezervat (v 

preteklosti), zavarovano območje 

OBČINA ŠKOFJA LOKA    



 
 

17 
 

Obrežni gozd reke Sore  3240, 91E0 Naravna vrednota, zavarovano območje 

Gozdni sestoj na Kamnitniku  Na območju evidentiran rdeči hrast 

(Quercus rubra) 

OBČINA PREDDVOR   

Park gradu Hrib  Zbirka TDV, ki so jih zasadili prejšnji 

lastniki gradu 

 

 

 

Slika 8: Rezultati popisa v pilotni občini Kranj 
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Slika 9: Rezultati popisa v pilotni občini Škofja Loka - Kamnitnik 

 

Slika 10: Rezultati popisa v pilotni občini Škofja Loka – obrežni gozd reke Sore 
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Slika 11: Rezultati popisa v pilotni občini Preddvor 

V pilotnem območju v Preddvoru smo analizirali velikostne razrede tujerodnih drevesnih vrst 

(Slika 12), saj je v primerjavi z ostalimi pilotnimi območji tu največja različnih TDV. Vrste, ki se na tem 

pilotnem območju pomlajujejo so: Tsuga canadensis, Pinus strobus, Fraxinus americana, Aesculus 

hippocastanum, Pseudotsuga menziesii, Thuja occidentalis, Chamaecyparis lawsoniana, in Robinia 

pseudoacacia. 
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Slika 12: Analiza velikostnih razredov TDV popisanih v Občini Preddvor 

 

 

 

Izbrane TDV lahko najdemo v različnih habitatnih tipih na območju OT (tabela 4). 

 
Tabela 4: Prisotnost izbranih TDV v različnih habitatnih tipih  

Izbrane TDV HT-91L0 HT-91K0 HT-9110 HT-91E0* HT-9180* HT-3240 

veliki pajesen 
(Ailanthus altissima) 

prisoten prisoten     

rdeči hrast 
(Quercus rubra) 

prisoten      

octovec 
(Rhus typhina) 

 prisoten prisoten    

divji kostanj 
(Aesculus hippocastanum) 

   prisoten prisoten prisoten 

duglazija 
(Pseudotsuga menziesii) 

  prisoten    

 

 

 

Na terenu smo pridobili dodatne informacije o rdečem hrastu, ki se intenzivno pomlajuje v občini 

Škofja Loka (Slika 13 in 14). Po informacijah lokalnega prebivalstva smo izvedeli, da gozdni sestoj 

pilotnega območja Kamnitnik v 60ih letih prejšnjega stoletja še ni obstajal. Sestoj se je oblikoval, ko 

so prenehali s košnjo na omenjenem območju. Semena rdečega hrasta so lahko izvirala iz bližnjega 
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mestnega okolja (kot semena okrasnih dreves rdečega hrasta), ali pa je bila ta vrsta zasajena 

namenoma. 

 

 

Slika 13 in 14: Rdeči hrast se intenzivno pomlajuje na pilotnem območju Kamnitnik in v ilirskem hrastovo-gabrovem gozdu v 
bližini reke Sora, občina Škofja Loka 

 

 

Korak 6: Ocena dosedanjih in potencialnih vplivov TDV na območju OT 

V nadaljevanju smo ocenili trenutni in potencialni vpliv TDV v območju OT, na podlagi vseh podatkov 

pridobljenih v prejšnjih korakih. Karte vseh znanih lokacij TDV so oblikovane na podlagi podatkov 

pridobljenih iz: Invazivke.si, Drevesni kataster občine Kranj, Zavod za gozdove Slovenija in popisov, ki 

smo jih izvedli v okviru Alptrees projekta. Potrebno je poudariti, da je to prvi poskus izvedbe 

rastiščno-specifične ocene tveganja na izbranih območjih. Za bolj zanesljivo oceno so potrebni 

kvalitetnejši podatki o habitatnih tipih in več podatkov o razširjenosti TDV v urbanem in gozdnem 

območju.  

 

 

Veliki pajesen (Ailanthus altissima)  
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Na območju OT je veliki pajesen večinoma prisoten v urbanem okolju, degradiranih območjih in 

mestnih gozdovih (najpogosteje na gozdnem robu). To invazivno TDV lahko najdemo v ilirskih 

hrastovo-gabrovih gozdovih (Erythronio-carpinion) (HT-91L0), v združbi Vaccinio myrtilli-Carpinetum 

betuli, v ilirskih bukovih gozdovih (Aremonio-Fagion) (HT-91K0) v združbi Arunco-Fagetum. 

 

Veliki pajesen se v območju OT širi iz urbanih območij v urbane gozdove, najpogosteje na gozdni rob. 

V območju OT še ni močno razširjen. Najštevilčnejši je v Kranju in okolici. Ker gre za invazivno vrsto, ki 

je na seznamu ITV, ki zadevajo Unijo, je na tem območju ocenjeno tveganje za invazijo visoka. 

 

 

 

Slika 15: Lokacije velikega pajesena na območju OT 
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Rdeči hrast (Quercus rubra) 

 

Rdeči hrast je ena izmed najpogostejših TDV v Sloveniji. Pogosto se uporablja na urbanih območjih, v 

parkih in vrtovih ter drugih zelenih površinah. V preteklosti se je vrsta uporabljala tudi za sajenje v 

gozdnih nasadih. Na območju OT se rdeči hrast najpogosteje pojavlja v urbanih gozdovih in na 

urbanih območjih. Raste na zelenih površinah v Škofji Loki in Kranju, in v nekdanjem parku gradu Hrib 

v Preddvoru. Prav tako smo našli manjši sestoj rdečega hrasta na območju Natura 2000 (SI3000155), 

v Škofji Loki – obrežni gozd reke Sore. V gozdnem območju je rdeči hrast prisoten v ilirskih hrastovo-

gabrovih gozdovih (Erythronio-carpinion) (HT-91L0) v združbi Helleboro nigri-Carpinetum betuli in 

Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli. Ker se rdeči hrast intenzivno pomlajuje na nekaterih območjih 

znotraj območja OT in bi lahko izpodrinil domorodne vrste, je za to območje ocena tveganja visoka. 

 

 

 

Slika 16: Lokacije rdečega hrasta na območju OT 

 



 
 

24 
 

Octovec (Rhus typhina) 

 

Octovec je pogosto okrasno drevo. Na območju OT je večinoma prisoten v mestnem okolju, parkih in 

vrtovih, pojavlja pa se tudi v gozdnih robovih in celo v gozdovih (dve lokaciji). Raste v ilirskih bukovih 

gozdovih (Aremonio-Fagion) (HT-91K0) v združbi Anemono trifoliae-Fagetum in v Luzulo-Fagetum 

bukovih gozdovih (HT-9110) v združbi Castaneo sativae-Fagetum. 

 

Octovec večinoma sadijo posamezniki v svojih vrtovih, iz katerih nato pobegne v urbano okolje in na 

gozdni rob. Vrsta se razmnožuje vegetativno in se lahko hitro širi. Povzroča lahko različne probleme v 

urbanem okolju, še posebej z nekontroliranim razraščanjem na zelenih površinah. V območju OT 

lahko octovec predstavlja tveganja v določenih razmerah. 

 

 

 

Slika 17: Lokacije octovca na območju OT 
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Duglazija (Pseudotsuga menziesii) 

 

Po zbranih informacijah se duglazija nahaja v gozdovih na šestih lokacijah znotraj območja OT. Eno 

izmed njih je Natura 2000 območje, kjer so kvalifikacijske vrste: Austropotamobius torrentium (1093), 

Callimorpha quadripunctaria (1078), Lycaena dispar (1060), Rhinolophus hipposideros (1303) in 

Vertigo angustior (1014). Znotraj območja OT raste duglazija v Luzulo-Fagetum bukovih gozdovih (HT-

9110) v združbi Castaneo sativae-Fagetum in Blechno-Fagetum. Prav tako je prisotna v združbi 

Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris. Duglazijo smo evidentirali tudi v nekdanjem parku gradu Hrib v 

Preddvoru, kjer se pomlajuje.  

 

Trenutno je rastiščno-specifičnih podatkov o sedanjem ali potencialnem vplivu duglazije na gozdne 

habitatne tipe in njihovo značilno biocenozo premalo, da bi lahko z gotovostjo ocenili tveganja 

povezana s to TDV v območju OT. 

 

 

 

Slika 18: Lokacije duglazije na območju OT 
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Divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 

 

V Sloveniji se je divji kostanj v preteklosti zelo pogosto uporabljal kot okrasno drevo v parkih in 

drevoredih. V območju OT je najpogosteje prisoten v mestnem okolju. Dodatno smo vrsto 

evidentirali tudi v obrežnih gozdovih. En osebek smo našli v območju Natura 2000, v Občini Škofja 

Lloka, v habitatnem tipu 3240 in prioritetnem habitatnem tipu 91E0*. Več osebkov pa smo zabeležili 

tudi v Občini Kranj, v habitatnem tipu 91E0* in 9180*. 

 

Divji kostanj se lahko širi v gozdove, vendar se trenutno pojavljajo le posamezna drevesa. Vrsto lahko 

prizadane gliva Guignardia aesculi, ki povzroča zgodnje odpadanje listov in sušenje dreves. Ta TDV 

trenutno ne predstavlja tveganja za naravno okolje znotraj območja OT. 

 

 

Slika 19: Lokacije divjega kostanja na območju OT 
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Step 7: Priporočila za upravljanje s TDV 

 

Veliki pajesen (Ailanthus altissima)  

 

Veliki pajesen je uvrščen na seznam ITV, ki zadevajo Unijo, zato so vse članice EU dolžne to vrsto 

odstranjevati in z njo upravljati. Upravljalski načrt za obvladovanje velikega pajesena v Sloveniji je v 

pripravi.  

 

Odstranjevanje velikega pajesena v fazi, ko je vrsta že ustaljena, je zelo zahtevno. Pomembno je, da 

se odstrani vsako opaženo drevo, ko le-teh še ni veliko, tako kot je to v Občini Naklo, Škofja Loka in 

Preddvor. V občini Kranj, kjer je veliki pajesen najbolj razširjen, že poteka odstranjevanje dreves na 

vseh zemljiščih, ki so v lasti Občine. Priporočamo izvajanje monitoringa prisotnosti vrste v vseh štirih 

občinah. Za preprečevanje nadaljnjega širjenja v naravno okolje in glede na obstoječe podatke, ki 

kažejo da vrsta še ni močno razširjena, priporočamo odstranjevanje dreves, še posebej ženskih, ki 

lahko proizvedejo velike količine semen. Z večanjem obsega populacije ITV strmo naraščajo tudi 

stroški za njihovo odstranjevanje. 

 

Metode, ki se uporabljajo pri odstranjevanju velikega pajesena vključujejo ročno, mehansko in 

kemično odstranjevanje. Vse metode vključujejo monitoring območja po odstranjevanju in redno 

odstranjevanje novih poganjkov, ki odženejo iz semen, korenin ali panja. Najbolj učinkovita je 

predvidoma kombinacija mehanske in kemične metode (velja za urbano območje). Ročno 

odstranjevanje oziroma puljenje se lahko izvaja le na mlajših poganjkih. Pogosto se za odstranjevanje 

velikega pajesena uporablja košnja in sekanje, kar pa v praksi povzroči intenzivno rast poganjkov iz 

korenin ali panja. Zato se pri uporabi te metode priporoča ponavljanje košnje še naslednjih nekaj let. 

Obročkanje in odstranjevanje kambija prav tako povzroči rast poganjkov iz korenin. Ta metoda ni 

primerna za mestno okolje, saj lahko suhe veje, ki nastajajo zaradi obročkanja padejo na mimoidoče 

pešce, vozila ali urbano infrastrukturo. Uporaba herbicidov ni dovoljena v gozdovih in na priobalnih 

zemljiščih. 

 

 

Rdeči hrast (Quercus rubra) 

 

Rdeči hrast je prisoten tako v urbanem okolju kot v gozdovih. Znotraj območja OT se na vsaj dveh 

lokacijah v gozdovih vrsta močno pomlajuje. Na podlagi invazivnega potenciala, odsvetujemo sajenje 

rdečega hrasta v gozdove in izven urbanega okolja. Z že obstoječimi sestoji naj se upravlja ter na ta 

način preprečuje nadaljnjo širjenje. Sajenje domorodnih vrst namesto rdečega hrasta naj ima 

prednost. Obstoječi sestoj rdečega hrasta, ki se nahaja v območju Natura 2000 (SI3000155), v Občini 

Škofja Loka, naj se upravlja na način, da se prepreči nadaljnjo širjenje v varovanem območju. 
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Širjenja rdečega hrasta se lahko omeji s ponavljajočim sekanjem in oranjem zemlje v pomladnem in 

poletnem času. Lahko se izvaja mehansko odstranjevanje 1 do 2 letnih poganjkov, saj se rdeči hrast 

ne razmnožuje s koreninskimi poganjki. Odstranitev starejših dreves bo zmanjšalo semensko 

produkcijo, vendar je reden monitoring območij po odstranjevanju še vedno obvezen zaradi 

odstranjevanja morebitnih novih poganjkov. Obročkanje je primerna in cenovno ugodna metoda za 

zatiranje starejših dreves. Prav tako je učinkovita metoda zatiranja tudi sajenje sonceljubnih 

drevesnih vrst.  

 

 

Octovec (Rhus typhina) 

 

 

Octovec je prisoten v vseh štirih pilotnih območjih občin. Je potencialno invazivna TDV, ki še ni 

močno razširjena v Sloveniji, zato jo je priporočljivo odstranjevati, kjer je to mogoče. V urbanem delu 

območja OT naj se octovec odstranjuje s sekanjem in izkopavanjem/puljenjem korenin. Novi poganjki 

se morajo nato redno odstranjevati. V Kranju se octovec suši in počasi propada, zato vzdrževalec 

zelenih površin odstranjuje le suha drevesa, ker na ta način iz korenin ne odganjajo novi poganjki. 

Odsekan del drevesa se lahko premaže s herbicidi. Slednji se lahko uporabljajo v skladu z zakonodajo 

(v gozdovih in na priobalnih zemljiščih uporaba herbicidov ni dovoljena) in le s strani oseb, ki so 

kvalificirane za delo s herbicidi. Poganjki in manjše rastline naj se pulijo ročno.  

 

Popolna odstranitev octovca, v fazi ko je vrsta že dobra ustaljena je skoraj nemogoča. Za to bi bilo 

potrebno odstraniti celoten koreninski sistem, saj se iz posameznega delčka korenine že lahko razvije 

nov osebek. Sekanje dreves bi lahko povečalo izraščanje poganjkov iz korenin in panjev, podobno kot 

pri velikem pajesenu. Najučinkovitejša metoda za zatiranje ITV je, da se jih čimprej odkrije in trajno 

odstrani. Če to ni več izvedljivo, naj se z odstranjevanjem omejuje nadaljnje širjenje populacije.   

 

 

Duglazija (Pseudotsuga menziesii) 

 

Gorenjska je ena izmed najbolje ohranjenih območij v Sloveniji v smislu sestave drevesnih vrst, zato 

se na tem območju spodbuja predvsem naravno pomlajevanje gozdov, kjer to ni dovolj pa se sadijo 

domorodne drevesne vrste. Tujerodne vrste so v gozdovih nezaželene. Vnos tujerodnih vrst v Natura 

2000 območja ni dovoljeno, te pa so nezaželen tudi v prednostnih gozdnih habitatnih tipih, v skladu z 

Uredbo o habitatnih tipih. Sajenje novih dreves duglazije v bližino ali v naravne gozdove in gozdove z 

visoko naravovarstveno vrednostjo (npr. Natura 2000, naravne vrednote, gozdni rezervati itd.) naj se 

ne izvaja. S tem razlogom in glede na sposobnost pomlajevanja duglazije, priporočamo monitoring 

obstoječih sestojev. Neželeno razraščanje duglazije je mogoče mehansko odstraniti, saj se drevo ne 

obnavlja s ponovno razrastjo iz korenin ali s poganjki po sekanju. 
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Divji kostanj (Aesculus hippocastanum) 

 

Divji kostanj zaenkrat še ne kaže invazivnih lastnosti, zato priporočila za ravnanje z vrsto niso 

potrebna. Zaradi obsežne prisotnosti vrste v mestnem okolju in glede na podnebne spremembe, ki bi 

lahko imele pozitiven vpliv na vrsto in njeno širjenje, priporočamo monitoring divjega kostanja in 

njegovega potencialnega širjenja v obrečne gozdove.  

 

 

Literatura: 

Marinšek idr. Upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanem območju Alpskega prostora (v 

pripravi) 

Marinšek idr. Upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdovih Alpskega prostora (v pripravi) 

Zidar, S. & Malovrh, J. & Kus Veenvliet, J. & de Groot, M. (2020). Layman's Report LIFE ARTEMIS 

Project - Awareness Raising, Training and Measures on Invasive Alien Species in Forests. 

 

 

Korak 8: Zaključki RSOT 

Cilj rastiščno-specifične ocene tveganja je ocena tveganja izbranih (potencialno) invazivnih tujerodnih 

drevesnih vrst na Gorenjskem za namen trajnostnega upravljanje s TDV in preprečevanje njihovih 

negativnih vplivov. Ta regija je bila izbrana na podlagi obstoječih baz podatkov in učinkovite 

komunikacije in sodelovanja odločevalcev in deležnikov v procesu ocenjevanja. Za pripravo ocene 

tveganja smo uporabili novo metodologijo, ki je bila razvita v okviru potekajočega projekta Alptrees. 

Območje ocene tveganja zajema štiri pilotne občine: Kranj, Škofja Loka, Naklo in Preddvor. TDV veliki 

pajesen (Ailanthus altissima), rdeči hrast (Quercus rubra), octovec (Rhus typhina), divji kostanj 

(Aesculus hippocastanum) in duglazija (Pseudotsuga menziesii) so bila izbrana za izvedbo ocene 

tveganja na podlagi invazivnosti, potencialne invazivnosti in uporabe v gozdarstvu ter številčnosti. 

Pregledali smo obstoječe podatkovne baze Invazivke in Drevesni kataster Občine Kranj, ter pripravili 

karte znanih lokacij izbranih TDV. Pridobili smo tudi dodatne podatke o lokacijah, in sicer na podlagi 

podatkov o TDV Zavoda za gozdove Slovenije ter popisov TDV, ki smo jih izvedli na pilotnih območjih.  

 

Zbrali smo osnovno ustrezno in dostopno znanje o ekologiji in razmnoževanju izbranih TDV. 

Rastiščno-specifično znanje je skromno, posebej za Gorenjsko regijo in še bolj specifično za štiri 

izbrane občine. Zato smo v poročilo vključili tudi pomembne informacije strokovnjakov iz področja 

gozdarstva, naravovarstva in hortikulture, kot tudi predstavnikov občin in Ministrstva za okolje in 

prostor, ki so se udeležili Alptrees delavnic o TDV organiziranih v Sloveniji na državnem in regijskem 

nivoju. 

 

Zbrali smo podatke o zakonodaji na področju tujerodnih vrst v Sloveniji. Iz veljavne zakonodaje izhaja, 

da se na Natura 2000 območja ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst. Poleg tega je eden od 

varstvenih ciljev za ohranitev prednostnih habitatnih tipov za Slovenijo, ohranjanje za habitatni tip 
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značilne sestave biocenoze, brez tujerodnih vrst. Pregled naravovarstveno pomembnih značilnosti 

habitata je pokazal, da predstavljajo Natura 2000 območja približno 27 %, naravne vrednote pa 

približno 14 % območja ocene tveganja. Ohranjanje ugodnega stanja gozdnih habitatov je ključnega 

pomena za varstvo gozdov, saj se na ta način ohranja tudi ugodne življenjske razmere za vse 

ogrožene in neogrožene organizme. V območji ocene tveganja so izbrane TDV prisotne v šestih 

habitatnih tipih HT-91L0, HT-91K0, HT-9110, HT-91E0*, HT-9180* in HT-3240. V zadnjih treh je bil 

zabeležen le divji kostanj.  

 

Priporočila za upravljanje se razlikujejo glede na izbrane TDV. Veliki pajesen, octovec in divji kostanj 

so večinoma prisotni v urbanem okolju. Veliki pajesen je invazivna TDV, ki jo je zelo težko odstraniti, 

ko se enkrat v okolju ustali. Vrsta je uvrščena na seznam ITV, ki zadevajo Unijo, zato so vse članice EU 

dolžne to vrsto odstranjevati in z njo upravljati. Upravljalski načrt za obvladovanje velikega pajesena v 

Sloveniji je v pripravi. V Občini Kranj, kjer je veliki pajesen najbolj razširjen, občina že odstranjuje vsa 

drevesa, ki rastejo na javnih površinah. Obvladovanje ITV je najbolj učinkovito v začetni fazi njihovega 

širjenja, zato je pomembno, da vrsto čimprej odkrijemo in odstranimo preden se ta prekomerno 

razširi. Octovec je potencialno invazivna TDV, ki še ni močno razširjena, zato jo je priporočljivo 

odstranjevati, kjer je to mogoče. Rdeči hrast je prisoten tako v urbanem okolju kot v gozdovih. 

Znotraj območja OT se na nekaterih mestih v gozdovih vrsta močno pomlajuje. Na podlagi 

invazivnega potenciala, odsvetujemo sajenje rdečega hrasta v gozdove in izven urbanega okolja. Z že 

obstoječimi sestoji naj se upravlja ter na ta način preprečuje nadaljnje širjenje. Duglazija je na drugi 

strani bolj pogosta v gozdovih. Glede na sposobnost pomlajevanja duglazije, priporočamo monitoring 

obstoječih sestojev. V naravne gozdove in gozdove z visoko naravovarstveno vrednostjo (npr. Natura 

2000, naravne vrednote, gozdni rezervati itd.) naj se duglazije ne sadi. Gorenjska sodi med bolj 

ohranjena območja glede drevesne sestave gozdov v Sloveniji in tujerodne vrste v ta prostor ne 

sodijo, kar je bilo izpostavljeno s strani različnih deležnikov. 

 

To je bil prvi poskus izvedbe rastiščno-specifične ocene tveganja na pilotnih območjih. Za bolj 

zanesljivo oceno bi potrebovali kvalitetnejše podatke o habitatnih tipih in več podatkov o 

razširjenosti TDV v urbanem okolju in v gozdovih. Rastiščno-specifična ocena tveganja je natančnejša 

za manjša območja, saj se s terenskim delom lahko pridobijo dodatni podatki, ki so potrebni za večjo 

zanesljivost ocene tveganja. Terensko delo se še posebej priporoča na območjih z visoko 

naravovarstveno vrednostjo. Če se odločamo o namernem vnosu TDV v gozdove, moramo skrbno 

oceniti njihov vpliv na celoten ekosistem (vključujoč ostale rastline, živali in glive).  

 


