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PRILOGE 

 

Poročilo povzema rezultate ALPTREES 1. Gorenjske regijske delavnice o tujerodnih drevesnih vrstah. 

Udeleženci delavnice so bili strokovnjaki s področja gozdarstva, naravovarstva in hortikulture ter 

predstavniki občin, ki imajo izkušnje in interes za trajnostno upravljanje in delo s tujerodnimi 

drevesnimi vrstami (TDV) ter delujejo na območju gorenjske regije. Kot opazovalci so delavnico 

spremljali tudi dijaki 3. letnika naravovarstva Biotehniškega centra Naklo. 

 

 

 
Slika 1: 1. Gorenjska regijska delavnica o tujerodnih drevesnih vrstah izvedena preko spleta dne, 25.11.2020, 

Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o.  
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1. Uvodni nagovor 

 

Delavnico sta s pozdravnima nagovoroma otvorila Gašper Kleč (direktor Razvojne agencije Sora 

d.o.o.) in Metod Rogelj (vodja OE Kranj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave). 

 

 

2. Odnos udeležencev do tujerodnih drevesnih vrst 

 

Na začetku in na koncu delavnice smo izmerili odnos udeležencev do TDV na intervalu od -3 (zelo 

odklonilen) do 3 (zelo pozitiven). Pred delavnico je pozitivno glasovalo 39 % udeležencev, TDV pa ni 

bilo naklonjeno  36 % udeležencev. Po koncu delavnice je imelo 40 % udeležencev odklonilen odnos,  

48 % pa pozitiven. Slika 1 prikazuje odgovore udeležencev. Skupno je v prvem delu glasovalo 33, v 

drugem delu pa 25 udeležencev.   

 

Tako na začetku delavnice kot tudi na koncu je največ udeležencev imelo rahlo pozitiven (ocena 1) 

odnos do TDV. Le manjše število udeležencev je imelo zmerno pozitiven (ocena 2), zelo pozitiven 

(ocena 3) ali zelo odklonilen (ocena -3) odnos do TDV.  

 

   

 

Slika 2: Mnenje udeležencev o TDV na začetku in po koncu delavnice ( -3 – zelo odklonilen, 3 – zelo pozitiven) 
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3. Predavanja 

 

O TDV so predavali strokovnjaki iz različnih institucij.  

 

- Aleksander Marinšek (Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo) je predstavil 

projekt ALPTREES in njegove cilje 

 

 
Slika 3: Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut Slovenije, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 

 

- Kristjan Jarni (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) je 

razpravljal o spoznanjih in izzivih uporabe tujerodnih drevesnih vrst v gozdarstvu v Sloveniji 

 

 
Slika 4: Kristjan Jarni, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 
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- Sonja Rozman (Zavod RS za varstvo narave) je govorila o pasteh uporabe tujerodnih vrst. 

 

 
Slika 5: Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo narave, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o. 

 

 

 

4. Uvod v delavniški del (e-anketa) 

 

Pred odmorom smo udeležencem posredovali spletno anketo s tremi sklopi vprašanj in nalog. 

1. Ali podpirate sajenje TDV v različne tipe gozdov (urbani, peri-urbani, gospodarski gozd in 

varovana območja)? 

2. Katere TDV (seznam 16 izbranih vrst) bi/ne bi sadili v različne tipe gozdov (urbani, peri-

urbani, gospodarski gozd in varovana območja)? 

3. Napišite nekaj najpomembnejših prednosti in slabosti tujerodnih drevesnih vrst. 

 

 

V nadaljevanju povzemamo nekatere rezultate e-ankete, ki jo je rešilo 24 udeležencev delavnice. 

 

Mnenje udeležencev o sajenju TDV v gozdove so grafično prikazani na Sliki 2. O sajenju TDV v 

gozdove so se  brezpogojno strinjali samo v primeru sadnje v urbane gozdove in še to le 8 % 

udeležencev. Najbolj enotni so bili udeleženci pri sajenju TDV v varovana območja, in sicer se kar 67 

% udeležencev z njo ne strinja ter menijo, da se v varovana območja lahko sadi le avtohtone vrste. 

Mnenja o sajenju TDV v peri-urbane in gospodarske gozdove so bila deljena, nihče pa se z njim ni 

brezpogojno strinjal. 
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Slika 6: V kakšni meri podpirate sajenje TDV v različne tipe gozdov 

 

 

 

Udeležence smo vprašali, v kater tip gozda bi sadili izbrane TDV (Slika 3). Več kot polovica 

udeležencev, bi TDV sadila v urbane gozdove, in sicer naslednje vrste: ginko (79 %), tulipanovec (63 

%), libanonsko cedro (61 %) in rdeči hrast (52 %), nihče pa ne bi sadil velikega pajesena. Več kot ena 

četrtina udeležencev  bi v semi-urbani gozd sadila omoriko (30 %), ginko (29 %) in tulipanovec (25 %). 

63 % udeležencev bi v gospodarski gozd sadili duglazijo. V varovana območja v največji meri ne bi 

nihče sadil izbranih TDV, razen ginko (4%) in omoriko (4%). Polovica ali več udeležencev ne bi v noben 

gozd sadila velikega pajesen (79 %), pavlovnije (67 %), robinije (63 %), octovca (63 %) in negundovca 

(50 %). Najbolj nepoznane vrste so bile ameriški ambrovec, pensilvanski jesen, ameriški koprivovec in 

pozna čremsa. Vsi udeleženci pa so poznali robinijo in duglazijo.  
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Slika 7: V kateri tip gozda bi udeleženci sadili izbrane TDV (podatki so v Prilogi 2, Preglednica 1) 
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V nadaljevanju povzemamo nekatere najpomembnejše prednosti in slabosti (seznam vseh odgovorov 

je v Prilogi 3), ki so jih navedli udeleženci v e-anketi. 

 

Kot najpomembnejše pozitivne lastnosti in prednosti TDV so udeleženci prepoznali:  

- odpornost (škodljivci, podnebne razmere),  

- prilagodljivost,  

- uporabnost (les, čebelarstvo, plodovi),  

- estetski vidik,  

- povečujejo biotsko pestrost,  

- ustrezne vrste gozdu povečajo stabilnost in odpornost,  

 

Med najpomembnejše slabosti in nevarnosti pa so uvrstili:  

- invazivnost,  

- izpodrivanje domorodnih vrst,  

- neznan vpliv na vrste in okolje,  

- agresivnost in zasedanje prostora domorodnim vrstam,  

- alelopatija,  

- spreminjanje pogojev za rast,  

- povečanje ranljivosti ekosistemov,  

- zmanjšanje ekosistemskih storitev,  

- sprememba podobe krajine,  

- neuspešnost nasadov,  

- možnost vnosa novih bolezni in škodljivcev,  

- nepoznavanje njihove vloge v naših ekosistemih, 

- invazivnost nekaterih vrst, ki povzročijo razvrednotenje socialne in ekološke funkcije gozda. 

 

Nekateri udeleženci so izpostavili, da predstavljajo TDV preveliko tveganje, in da je najbolje pustiti 

naravi prosto pot.  
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5. Delavnice 

 

Delavniški del je potekal v dveh skupinah (urbani in gozdni prostor). Vsako skupino je vodila ena 

moderatorka. Udeležence smo v skupini razdelili glede na to, ali delujejo v urbanem ali gozdnem 

prostoru. V delavniškem delu smo z udeleženci razpravljali o prednostih in slabostih TDV ter o 

njihovih izkušnjah z njimi (Priloga 4). 

 

 
Slika 8: Skupina - TDV v urbanem prostoru in semi-urbanih gozdovih, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o 

 

V skupini za urbani prostor smo z udeleženci razpravljali o domorodnih in tujerodnih vrstah v 

slovenskih mestih. Ugotovili smo, da kljub splošnemu prepričanju, da nimamo avtohtonih vrst, ki so 

primerne za urbana okolja, obstaja velik nabor vrst, ki jih lahko sedimo celo »na pločnik«. Primer 

takih vrst so maklen, mali jesen in lipa. V Kranju poskuša Občina zamenjati pajesen z domorodnimi 

vrstami. Na Bledu je situacija specifična, saj gre za gozd ob obali jezera in parke. Invazivnih vrst se ne 

sadi več, še vedno se sadijo tujerodne vrste. Manjka ozaveščenosti tako pri ljudeh, ki sadijo TDV v 

svoje vrtove, kot tudi pri krajinskih arhitektih. Pri slednjih je na primer priljubljen rdeči hrast, ki ni 

primeren za sajenje v mestih, ker potrebuje posebno zemljo, poleg tega pa je pa problematičen, ker 

postaja invaziven. O »uhajanju« pavlovnije, poročajo tako iz urbanega (Bled) kot tudi gozdnega 

prostora (Triglavski narodni park),  isti problem pa imajo tudi na Štajerskem in  v Posočju. V obeh 

skupinah so udeleženci izpostavili tudi, da je treba ločevati med invazivnimi TDV in TDV. 

 

Gozdni prostor je specifičen, saj se spremembe tu pokažejo šele čez desetletje ali več. Konkurenčnost 

tujerodnih vrst je manjša v naravno ohranjenem okolju (gozd). Najbolj občutljiva so tista okolja, kjer 

so pogosto prisotne motnje (obrečni in poplavni gozd) ali neklimaksne oblike sistema (travniki) ter 

gozdni rob. Odstranjevanje manjših populacij zahteva manjši napor in večjo možnost popolne 

odstranitve. TDV so zanimive za uporabo v gozdarstvu, vendar je treba upoštevati biologijo vrst. Pri 

nas imamo majhno število ekonomsko zanimivih domorodnih drevesnih vrst, zato se iščejo tudi 

druge možnosti (duglazija). Z vidika sprejemanja omilitvenih ukrepov, usmeritev ipd., velja 
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previdnost, saj se pri izvajanju le teh v praksi kažejo težave. Pri pogovorih o TDV v naših gozdovih je 

pomembna odgovornost stroke. 

 

 
 Slika 9: Skupina – TDV v gozdarstvu, Vir: Razvojna agencija Sora d.o.o 

 

 

6. Predstavitev rezultatov in razprava 

 

V skupni diskusiji smo predstavili in komentirali rezultate obeh skupin. Med drugim je bilo podano še 

nekaj zanimivih informacij, ki so zbrane spodaj. 

 

- Drevesa niso enoletnice, treba je načrtovati dolgoročno. Kar bomo sadili sedaj, mora preživeti 

tudi čez 30 in več let.  

- ITV slabše uspevajo v gozdovih nad 1000 m. Težave povzročajo predvsem v nižinskem delu 

(obrečni gozdovi). 

- Poseke so v prid tujerodnim vrstam. Narava v takih razmerah nima toliko moči, da bi avtohtone 

vrste lahko konkurirale. 

- Težavno je zagotavljanje sadik domorodnih vrst v drevesnicah, saj so to gospodarski subjekti, ki 

se odzivajo na povpraševanje. Težko je dobiti sadike domorodnih vrst, saj se bolje prodajajo 

tujerodne vrste. 

- V parkih v Ljubljani je ogromno domorodnih vrst (Drevesni kataster Mestne občine Ljubljana). 

Arhitekti radi uporabijo črni in beli gaber, ker sta prilagojena na skromne razmere, črni gaber je 

toploljubna vrsta in se bo dobro prilagodil tudi na toplejšo klimo.  

- Uporaba TDV v mestih ni tako problematična, kar pa ne velja za nekatere grmovne vrste kot na 

primer lovorikovec (popisi tujerodnih vrst v projektu Life Artemis je pokazal širjenje v naravo). 

- Robinjo še vedno obravnavamo kot invazivno tujerodno vrsto, čeprav je pri nas že 400 let. 

Četudi bo pri nas še 500 let, bo ta še vedno tujerodna. Četudi bi robinji rekli, da je domorodna, 



   

11 
 

je še vedno invazivna. Je zelo uporabna (pridelava medu, izdelava zunanjega pohištva ...). Ker je 

ne bomo izkoreninili, je bolje, da z njo gospodarimo, je pa ne pospešujmo. 

- Zatiranje in odstranjevanje invazivnih vrst z vegetativnim razmnoževanjem in hitrim širjenjem je 

zahtevno, saj so prav na to prilagojene in imajo neverjetno sposobnost obnove.  

- Tujerodna in invazivna tujerodna drevesa so med nami. Vseh ne bomo mogli izkoreniniti, a je 

treba z njimi gospodariti tako v gozdnem kot v urbanem prostoru. 

- Kar se tiče varnosti, so iglavci so v prednosti. Pri njih smo bolj varni kot pri listavcih. Spremlja se 

jih že dlje časa. Cveteti začnejo šele pri starosti več desetletij. Listavci začnejo cveteti hitreje, so 

pogosto pionirske vrste. Če so tujerodne, takim rečemo invazivne vrste. 

- Vrste, ki so invazivne, dolgoročno v gozdovih ne bodo obstale, ker bodo naše vrste postale bolj 

konkurenčne. Bukev bo dolgoročno prerasla robinjo. A zdaj se spreminja podnebje in bukev na 

izpostavljenih rastiščihže peša, nadomeščajo pa jo termofilni listavci. 

- Opozoriti je treba, da pri sajenju TDV ne gre za velike površine, ampak majhne, točkovne. Da se 

ne odločamo za velike površine, smo se naučili v preteklosti.  

- Pri proučevanju TDV se ekosistem ne analizira kot celota (kot habitat in njegove lastnosti, vplivi 

na druge vrste, tudi živalske), kar je pomanjkljivost. Po drugi strani je sajenje domorodne vrste 

na ekološko neprimerna rastišča tudi neustrezno. 

- Preučuje se uspešnost določenega ekotipa smreke, če jo obravnavamo kot avtohtono vrsto 

(poskusi s smreko z različnimi proveniencami). To področje se razvija, imamo semensko banko in 

izvajajo se analize in poskusi na terenu. Tudi to bi lahko bila prilagoditev na podnebne 

spremembe.  

- Na Gorenjskem ni tradicije pospeševanja TDV. Načrtno je nekaj duglazije, rdečega hrasta. Rdeči 

hrast se močno pomlajuje.  

- Vrste, ki ogrožajo gozdove na Gorenjskem so, poleg rdečega hrasta še pavlovnija, pajesen in 

robinija. Pozorni moramo biti na zelo invazivno pozno čremso, ki je pri nas razen v okolici 

Novega mesta in točkovno v Prekmurju še ni. Nanjo je treba biti pozoren tudi na Gorenjskem. 

- Čim več naj bo naravnega pomlajevanja in dosajevanja z domorodnimi vrstami. 
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7. Zaključki s priporočili 

 

V nadaljevanju sledijo zaključki s priporočili, ki smo jih oblikovali na delavnici skupaj z udeleženci. 

 

• Pri uporabi TDV v gozdovih velja previdnost. Potrebne so nadaljnje raziskave o možnosti 

uporabe TDV v prihodnost (prilagajanje podnebnim spremembam), kjer uporaba domorodnih 

vrst ni uspešna. Gojenje samo na manjših površinah. 

• Tujerodne drevesne vrste so primerne za urbana okolja, a ne invazivne. 

• Drevesnice trenutno ne ponujajo sadik domorodnih vrst, saj se prilagajajo željam potrošnikov, 

ki raje izbirajo tujerodne okrasne vrste, potrebi po sadikah avtohtonih drevesnih vrst za 

gozdove pa po številnih ujmah niso bile kos. 

• Na Gorenjskem se spodbuja predvsem naravno pomlajevanje gozdov, kjer to ni zadostno, se 

sadi domorodne vrste, saj Gorenjska sodi med bolj ohranjena območja glede drevesne sestave 

gozdov in tujerodne vrste v ta prostor ne sodijo. 

• Na Gorenjskem moramo biti pozorni predvsem na pojavljanje pavlovnije, pajesena, rdečega 

hrasta in negundovca v naravi, saj so zelo invazivne tujerodne drevesne vrste. 

• Pomembno je ločiti med tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi vrstami, saj je njihova biologija 

uspevanja, širjenja in reprodukcije različna, s tem pa tudi način gospodarjenja. 

• (Invazivne) tujerodne drevesne vrste ogrožajo tudi kmetijske površine in površine po motnjah. 
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PRILOGA 1 

 

PROGRAM DELAVNICE 
 

 

Datum: sreda, 25. 11. 2020, 9:15 - 12:30 

Lokacija: virtualno po spletni aplikaciji Zoom 

Izvajalec:  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

 

9:15 – 9:30  Prijave  

9:30 – 9:45  Uvodni nagovor  

• Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora d.o.o. 

• Metod Rogelj, vodja območne enote Kranj, Zavod RS za varstvo narave 
 
 9:45 – 10:30  Predstavitve 

• Projekt ALPTREES in njegovi cilji (Aleksander Marinšek, Gozdarski inštitut 
Slovenije) 

• Spoznanja in izzivi  uporabe tujerodnih drevesnih vrst v gozdarstvu v 
Sloveniji (Kristjan Jarni, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire) 

• Pasti uporabe tujerodnih drevesnih vrst (Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo 
narave) 

10:30 – 10:45  Uvod v delavnico (e-anketa) 

10:45 – 11:00  Odmor 

11:00 – 11: 30  Delo po skupinah v dveh virtualnih sobah 

• TDV v gozdarstvu  

• TDV v urbanih in semi-urbanih gozdovih  

11:30 – 11:45  Predstavitev rezultatov dela skupin 

11:45 – 12:15  Razprava  

12:15 – 12:30  Zaključki delavnice 

 



   

 
 

PRILOGA 2 

Preglednica 1: Katere od naštetih TDV bi udeleženci sadili v različne tipe gozdov (št. glasov) 

TDV 
Urbani 
gozdovi 

Semi-urbani 
gozdovi 

Gospodarski 
gozdovi 

Gozdne 
rezervate, 

ZO, N2000... 

Nikamor 
Vrste ne 
poznam 

Št. veljavnih 
odgovorov  

amerikanski javor, 
negundovec 

5 3 0 0 12 6 24 

ameriški ambrovec 8 3 0 0 4 9 24 

ameriški koprivovec 7 2 2 0 5 8 24 

črni oreh 9 4 6 0 4 5 23 

duglazija 9 5 15 0 4 0 24 

ginko 19 7 1 1 3 1 24 

libanonska cedra 14 3 2 0 4 3 23 

octovec  6 2 1 0 15 2 24 

omorika 11 7 5 1 4 5 23 

pajesen 0 0 1 0 19 4 24 

pavlovnija 5 2 1 0 16 3 24 

pensilvanski jesen 5 1 3 0 7 8 22 

pozna čremsa 5 3 2 0 9 7 23 

rdeči hrast 12 2 4 0 7 1 23 

robinija 6 5 5 0 15 0 24 

tulipanovec 15 6 2 0 5 2 24 

 



   

 
 

 

PRILOGA 3  

 
Seznam vseh najpomembnejših pozitivnih lastnosti/prednosti tujerodnih drevesnih vrst, ki so jih v 

e-anketi navedli udeleženci: 

- odpornost proti škodljivcem in klimatskim spremembam 

- večja odpornost na bolezni in škodljivce, prilagojenost na podnebne spremembe, 

čebelarstvo (robinija), lesna proizvodnja, blaženje klime 

- večja odpornost na motnje, večja prilagodljivost na okoljske spremembe, donosi in 

koristi (les, medonosne vrste) 

- odpornost na sušo, škodljivce, dobro uspevanje v mestih 

- odpornost na bolezni in škodljivce 

- odpornost, uporabnost lesa, ena od alternativ zaradi podnebnih sprememb 

- hitra rast, odpornost na podnebne spremembe, škodljivce 

- hitra rast, okrasna vrednost, odpornost na klimatske spremembe 

- prilagodljivost spremembam 

- bolj uspešne v spremenjenih pogojih 

- prilagodljivost predvsem, lepota 

- izgled, uporabnost, hitra rast, prilagodljivost 

- okrasnost, medonosnost 

- okrasne rastline 

- estetska, kvaliteten les pri nekaterih vrstah, manj škodljivcev 

- les z drugačnimi lastnostmi kot avtohtone vrste 

- njihova uporabnost - les, plodovi 

- prečiščevalni procesi 

- večja pestrost v naravi, boljši les... 

- povečujejo biotsko pestrost, ustrezne vrste gozdu povečajo stabilnost in odpornost, 

pozitivni vplivi na gospodarstvo, plodovi, čebelarstvo 

- preveliko tveganje 

- prednosti ne vidim, toda naravi pustimo svojo pot, brez vpliva človeka 

- narava naj naredi svoje, človek naj se ne vključuje  

 

 

 



   

 
 

Seznam vseh najpomembnejših slabosti/nevarnosti tujerodnih drevesnih vrst, ki so jih v e-anketi 

navedli udeleženci: 

- invazivnost, neznan vpliv na vrste in okolje 

- invazivnost 

- invazivne za avtohtone vrste, večja ogroženost avtohtonih vrst (škodljivci, ...) 

- invazivnost-preveliko širjenje, ogrožanje domorodnih vrst 

- nevarnost, da postanejo invazivne 

- neuspešnost nasadov, lahko postanejo invazivne, negativen vpliv na pestrost domorodnih 

vrst 

- možnost preraščanja avtohtonih vrst. 

- izrinjanje avtohtonih vrst, možen vnos tujerodnih škodljivcev in bolezni, nekontrolirano 

razraščanje, alopatija 

- so preveč agresivne in zasedejo preveč prostora 

- izpodrinjanje domorodnih vrst, vnos novih bolezni, škodljivcev 

- izpodrivanje avtohtonih vrst!, povečanje ranljivosti ekosistemov, zmanjšanje ekosistemskih 

storitev 

- izrinjanje drugih vrst, hitro širjenje lahko povzroči drastične ekosistemske spremembe 

- prekomerna razširjenost. 

- so preveč agresivne in zasedejo veliko, cel prostor, kjer se pojavijo 

- sprememba podobe krajine, odvzemanje mesta domorodnim vrstam 

- izguba biotske pestrosti, nezmožnost nadzora - nenadzorovano širjenje, degradacija/izguba 

kmetijskih površin 

- rušijo ravnovesje in spreminjajo pogoje ostalim vrstam 

- zmeda v ekosistemu gozda, monokultura ene vrste povzroči nepoznane spremembe 

ekosistema, invazivnost nekaterih vrst, ki povzroči razvrednotenje socialne in ekološke 

funkcije gozda 

- naše nepoznavanje njihove vloge v naših ekosistemih 

  



   

 
 

PRILOGA 4 

 
Seznam prednosti in slabosti ter izkušnje udeležencev s TDV v urbanem in gozdnem prostoru. 

 

Urbani prostor  

- V mestih ni avtohtonih vrst, ker razmere za rast že sedaj niso primerne.  

- Naše vrste praviloma niso okrasne, zato se je v mestih sadilo večinoma neavtohtone vrste. 

- V Sloveniji je veliko avtohtonih vrst, ki se jih da saditi v mesta, na primer maklen, mali jesen, lipa, 

ki se dobro obnesejo v urbanem prostoru, lahko jih sadimo »na pločnik«. Le lipa potrebuje 

nekoliko več prostora. Poskušamo tudi s hrasti. 

- V Sloveniji imamo za vsak prostor primerno domorodno vrsto. Imamo velik nabor vrst, ki so 

prilagojene na urbani prostor, a se jih v Sloveniji ni veliko sadilo. 

- Sajenje domorodnih vrst v urbano okolje se pojavlja šele v zadnjem času. 

- Pomembni so tudi zasebni vrtovi, ker je parkov zelo malo. 

- V Ljubljani sicer še vedno prevladujejo tujerodne vrste, vendar najdemo vedno več domorodnih 

vrst na primer v drevoredih. 

- V Kranju poskušajo zamenjati pajesen. 

- Pajesen je v Ljubljani problem, ker semeni in se razrašča iz korenin, zelo težko se ga je znebiti.  

- Rdeči hrast je zelo popularen (na primer na Viču sajen ob eni od cest). Še posebej priljubljen je 

med krajinskimi arhitekti, je pa problematičen, ker postaja invaziven. Rdeči hrast potrebuje 

posebno zemljo in zato ni primeren za mesto.  

- Na Bledu je specifična situacija: 

o gozd ob obali jezera, parki; 

o invazivnih vrst se ne sadi več, še vedno se sadijo tujerodne vrste (strokovnjak Jani 

Bizjak); 

o ob obali jezera se širi robinja in pajesen (tudi proti grajski skali) 

o pavlovnija izhaja iz starejših dreves, ki še niso bila hibridi in semenijo (nad Bohinjsko 

Belo in tudi vedno bližje jezeru); raste večinoma na golosekih – treba bo odstraniti 

vsaj starejša drevesa, da se ne bodo več širila – nujni ukrepi na terenu 

- Manjka ozaveščenost pri krajinskih arhitektih. 

- Mestna občina Maribor pri projektu ALPTREES odstranjuje pavlovnijo in pajesen ter druga 

tujerodna drevesa. Po nekaj člankih v medijih, so ljudje začeli sami klicati in opozarjati na 

tujerodna drevesa. Z lesarsko šolo so odstranili pavlovnijo, katere zasaditev je načrtoval arhitekt.  

- Pomembno je ozaveščanje tako javnosti kot občinskih delavcev in v Mariboru na tem poskušajo 

veliko narediti. Zamenjavo tujerodnih vrst določi arboristka (Tanja Grmovšek). 



   

 
 

- Ozaveščenost ljudi je problem. Danes govorimo o javnem prostoru, pomembno je tudi določiti 

pravila za sajenje na privatnih zemljiščih. Pojavlja se vprašanje nadzora in usposobljenih kadrov. 

- V OPN – pri vsaki spremembi, se je treba zavzemati za to, da se za posamezna območja določi, da 

se sadi samo avtohtone vrste. Tudi navodila, kako ravnati z drugimi tujerodnimi vrstami in kako 

najti zamenjave. 

- Za privatne vrtove bi bilo to težko določiti. V drevesnicah sploh ne ponujajo domorodnih vrst, kar 

bi bilo potrebno vzpodbujati.   

- Razlika med invazivnimi in tujerodnimi vrstami. Če se omejimo samo na domorodne vrste, 

izločimo veliko neinvazivnih, ki so primerne in se ne širijo. 

- Na Bledu na javnih površinah funkcionira, da se ne sadi (invazivnih) tujerodnih vrst. 

- Težko je najti nadomestila za vse tujerodne vrst, ki niso invazivne, npr. divji kostanj.  

 

 

Gozdni prostor 

- tujerodna/invazivna vrst razlika 

- jasni status ali so TDV invazivne ali ne 

- meja med invazivnostjo ni jasna (ali je neka vrsta invazivna ali ne) 

- spremembe v gozdu se pokažejo po desetletju in več 

- motnje, neklimaksna oblika sistema – problematično okolje: travniki, površine v zaraščanju 

- obrečni in poplavni gozdovi so najbolj občutljivi, gozdovi v gorskem svetu so med najmanj 

občutljivimi 

- gozdni rob je problematičen za TDV 

- konkurenčnost tujerodnih vrst manjša v naravno ohranjenem okolju (gozd) 

- ohranjeni, stabilni, odporni naravni gozdovi – TDV niso problem  

- majhno število ekonomsko zanimivih domorodnih drevesnih vrst – iščemo tudi druge možnosti: 

duglazija (vegetativno se ne razmnožuje, cveti pozno) 

- odprtost do tujerodnih vrst, upoštevanje njihove biologije 

- duglazija bi lahko bila primerna, bolj smiselna kot smreka (glede na predavanja) 

- slovensko gozdarstvo je konzervativno v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami 

- omilitveni ukrepi, usmeritve ipd. se zlahka sprejmejo, pri izvajanju pa se pokažejo težave – 

previdnost že pri sprejemanju ukrepov 

- pri sanaciji gozdov imajo zelo velik vpliv politične in gospodarske odločitve  

- odgovornost stroke pri pogovorih o TDV v naših gozdovih 

- poti vnosa: ljudje jih sadijo na vrtu, kmetijska in gradbena mehanizacija – semena na 

pnevmatikah,  



   

 
 

- Bovec: kmetijska zemljišča - travniki: – zaraščanje s pajesenom – travniki (vmesni prostor) 

- zaraščajoče kmetijske površine 

- projekt Artemis: Posočje – pavlovnija v gozdu (naravno, žarišče ni poznano)  

- pavlovnija se prej ni pomlajevala, sedaj pa se (Arboretum Volčji potok), vzrok so višje temperature 

- pavlovnija (TNP) – Pokljuka, Mežakla – se pojavljajo posamezna drevesa (2m) – velike posekane 

površine – svetuje se čimprejšnja odstranitev, dokler so prisotna samo posamezna drevesa in še ni 

prisoten sklenjen sestoj  

- odstranjevanje manjših populacije zahteva manjši napor in večjo možnost popolne odstranitve 

 

 

 


