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Tujerodne invazivne vrste in gozdarstvo

Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS) opravlja javno
gozdarsko službo v vseh
gozdovih Slovenije, ne glede
na lastništvo (Zakon o
gozdovih, 1993). Načrtuje,
svetuje, z odločbami določa
izvedbo poseka in drugih
gozdnih del lastnikom
gozdov.

Hierarhična in teritorialna organiziranost ZGS za delo na
58 % površine Slovenije in za 413.000 lastniki gozdov:

•
•
•
•
•
•

centrala enota v Ljubljani,
14 območnih enot
69 krajevnih enot
396 gozdnih revirjev
10 lovišč s posebnim namenom
763 zaposlenih

(vir: ZGS sept. 2020)

Gozd je obnovljivo naravno bogastvo

Gozd je
obnovljivo naravno bogastvo
vir lesa
vir pitne vode
življenjski prostor mnogih živih bitij
skladišče ogljikovega dioksida
del kulturne krajine
prostor za sprostitev in rekreacijo
učni objekt
še mnogo več

Gozdovi Slovenije so
dobro ohranjeni in biotsko pestri.
So rezultat naravnih danosti in
dobrega gospodarjenja z gozdovi,
ki je priznano tudi zunaj meja Slovenije.
Poleg lesno proizvodne funkcije gozdovi
opravljajo še 16 drugih proizvodnih,
ekoloških in socialnih funkcij.

Gozdarstvo pred novimi izzivi

(vir: ZGS)

Gozdarstvo pred novimi izzivi
Razdrto, žled 2014

Jelovica, namnožitev podlubnikov 2017-2019

Pomurje, veter in jesenov ožig 2016-2020
(foto: ZGS)

Naravne ujme in namnožitve populacij smrekovih podlubnikov so razgalile večje gozdne površine. Obnovo ponekod ovirajo
invazivne tujerodne rastlinske vrste. Na desni sliki so žlezava nedotika, bambus in ameriški javor, ki ovirajo obnovo gozda z
domačimi vrstami.

Varstvo gozdov pred invazivnimi tujerodnimi
vrstami (ITV)
• varstvo gozdov v okviru trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z
gozdovi – po določilih gozdarskih predpisov (MKGP)
• varstvo gozdov pred karantenskimi škodljivimi organizmi – po določilih predpisov o
zdravju rastlin (UVHVVR – organ v sestavi MKGP)
• varstvo gozdov pred invazivnimi tujerodnimi vrstami – po določilih predpisov o varstvu
okolja (MOP)
Delo z ITV zahteva sodelovanje več institucij. Določene morajo biti pristojnosti posameznih
institucij, določeni morajo biti potrebni kadrovski in finančni viri za ukrepanje.

Novi izzivi potrebujejo nova znanja
Izobražujemo in ozaveščamo o problematiki in rešitvah pri delu z
invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV).
• izvedenih 33 izobraževanj v 5 sklopih: za izvajalce usposabljanj,
strokovnjake, lastnike gozdov, prostovoljce in zaposlene v podjetjih,
povezanih z gozdom
• 1.059 udeležencev
• podana znanja: načini komuniciranja in ozaveščanje o ITV,
prepoznavanje ITV in poročanje o najdbah, sistem zgodnjega
obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO), zatiranje ITV, …

Novi izzivi potrebujejo nova znanja
Rezultati usposabljanj so vidni:
• več podatkov o najdbah v
sistemu invazivke.si
• dodatne objave o ITV v
lokalnih medijih, predstavitve
ITV na sejmih
• organizirane akcije Foto: ZGS
odstranjevanja invazivnih
tujerodnih rastlin z lastniki
gozdov in prostovoljci

Foto: arhiv Zavod Symbiosis

Foto: ZGS

Na sliki so gozdna tla preraščena z navadno
barvilnico pred akcijo odstranjevanja v
Kolovcu v GGO Ljubljana.

Navadna barvilnica izvira iz
Severne Amerike. Prvi podatek o
prisotnosti vrste v Sloveniji je iz
leta 1850. Do nedavnega vrsta, ki
je bila verjetno vnesena kot
okrasna vrsta, v gozdovih ni bila
problematična.

Novi izzivi potrebujejo nove izkušnje
Akcija »Skupaj ustavimo javorov rak«:
• na primeru javorovega raka izobraziti
oziroma ozavestiti strokovne delavce in
lastnike gozdov o potrebnem ukrepanju v
primeru pojava ITV
• pridobiti izkušnje s terena
• zmanjšati potencial širitve glive, ki
povzroča javorov rak, s posekom vsaj
polovice evidentiranih okuženih dreves
• že posekanih je 1/2 okuženih javorov od
zabeleženih 440; v 12 izobraževanj zajetih
262 udeležencev
Foto: arhiv projekta

Foto: ZGS

Javorov rak povzroča tujerodna gliva, doma iz
Severne Amerike, ki s svojim delovanjem
razvrednoti les okuženih javorov. Prva najdba glive
v evropskem prostoru je bila leta 2005 v Sloveniji.

Foto: arhiv projekta

Foto: GIS

Varstvo gozdov pred
invazivnimi tujerodnimi rastlinami

Naravna obnova gozda (foto: ZGS)

Obnova gozda s sajenjem sadik gozdnega drevja (foto: ZGS)
Foto: ZGS

Gozdove prednostno obnavljamo po naravni poti, če to dopuščajo rastne razmere. Obnova gozdov s
sajenjem/setvijo sadik gozdnega drevja (umetna obnova) se izvaja v majhnem deležu z rastišču ustreznimi
sadikami domačih drevesnih vrst. Razrast invazivnih tujerodnih rastlin lahko ovira obnovo gozda.
Odstranjujemo jih v okviru obnove in nege gozdov ter izbire dreves za posek.

Varstvo gozdov pred
karantenskimi škodljivimi organizmi
Naloge po predpisih iz zdravstvenega varstva
rastlin JGS (GIS in ZGS) izvaja po javnem
pooblastilu (UVHVVR). V letu 2020 je JGS
vključen v izvajanje programov preiskav za 12
karantenskih gozdu nevarnih škodljivih
organizmov.
Slike: Število opravljenih aktivnosti (pregledi, vzorci, pasti,
koordinacija), ki so jih v letih od 2003 do 2020 opravile
gozdarske inštitucije, vključene v naloge zdravstvenega varstva
rastlin (opomba: za leto 2020 so vključeni podatki iz plana dela
za 2020).
Vir: podatki GIS, ZGS. Letna poročila za UVHVVR.

Invazivne tujerodne prostoživeče živali
in lovstvo
Naloge ZGS po gozdarskih in lovskih predpisih:
• izdelava načrtov za upravljanje z divjadjo
• zbiranje podatkov, pomembnih za upravljanje z divjadjo (odvzem, škoda, dela v okolju, spremljanje
razširjenosti vrst ipd. Nutrija, pižmovka in rakunasti pes so na EU seznamu invazivnih tujerodnih vrst.

Nutrije ob Ljubljanici (foto:

MavricPivk. DeloPanorama)

Pižmovka (foto:

Wikipedija)

Rakunasti pes (foto:

Karlakas, CC BY SA 3)

Skrbno z gozdom v dobro narave in ljudi
LIFE ARTEMIS in koristi za ZGS pri delu z invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV):
•
•
•
•
•
•
•

obogateno znanje gozdarjev in lastnikov gozdov o ITV
zbirka podatkov o razširjenosti ITV
večja ozaveščenost javnosti o ITV  potrebno ukrepanje proti ITV bolje razumljeno
vzpostavitev sodelovanja med različnimi organizacijami, ki se ukvarjamo
vzpostavitev sistema ZOHO na ITV (zgodnje obveščanje in hitro odzivanje)
zmanjšanje širitvenega potenciala glive povzročiteljice javorovega raka
pridobitev dodatnih izkušenj iz izobraževanja ter ozaveščanja, načrtovanja omejevanje, zatiranja
in tudi izkoreninjenja ITV (na primeru kudzu)

Skrbno z gozdom v dobro narave in ljudi

Hvala za pozornost

