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VABILO na predavanje  

Invazivne tujerodne rastline (ITR)  

Predavanja bodo potekala na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM in sicer dvakrat:  

– v torek, 8. 12. 2020 ob 18. uri  

– v torek, 15. 12. 2020 ob 18. uri (ponovitev)    

V primeru, da bodo v decembru sproščeni določeni ukrepi in bodo mogoča združevanja in predavanja 
na klasični način, bomo določili termine tudi za klasično predavanje in vas o tem obvestili.  

Vsebina predavanja: 

- KAJ SO TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE; 

- RAZLIKE MED DOMORODNIMI, TUJERODNIMI IN INVAZIVNIMI TUJERODNIMI VRSTAMI; 

- PREDSTAVITEV NAJPOGOSTEJIŠIH  ITR, (predvsem v Poljanski in Selški dolini); 

- KATERE VRSTE SO T.I. »TEMPIRANE BOMBE«; 

- KAKO RAVNATI IN KAKO LAHKO VSAK POSAMEZNIK POMAGA PRI OHRANJANJU     

   IDENTITET DOLIN Z DOMORODNIMI VRSTAMI.   

Predavanje o ITR bo potekalo v sklopu projekta Aktivno proti invazivkam, ki ga financirata Evropska 
unija in Republika Slovenija iz Sklada za razvoj podeželja. Vodilni partner je Ljudske univerze Škofja 
Loka, partnerja v projektu pa sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj in Ribiška družina Visoko.  

Problem hitrega širjenja invazivnih tujerodnih rastlin (ITR) obstaja v celi državi pa tudi širše. Škofja 
Loka in obe dolini nista izjemi. V Poljanski in Selški dolini so se razrasle predvsem ambrozija, ki je 
alergena in kot taka nevarna za ljudi, žlezava nedotika, japonski dresnik, topinambur, 

deljenolistna rudbekija, kanadska ali orjaška zlata rozga in enoletna suholetnica. 
Marsikje so zavzeli njihovi sestoji že precejšne površine, travnik prekrit z nedotiko ni nobena redkost, 
japonski dresnik se je v spodnjih delih obeh dolin razširil na površinah, ki konkurirajo površinam  
koruze.  

V okviru projekta  želimo informirati in ozavestiti čimvečje število občanov za odgovorno ravnanje 
pri problemu širjenja ITR na območju Poljanske in Selške doline. Ob kratkem filmu, ki je bil posnet 
v Poljanski in Selški dolini, bodo predavale strokovne delavke - biologinje, zaposlene na Zavodu za 
varstvo naravne dediščine.  

Prijave in informacije: jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali po telefonu 04/506 13 60.  
Prijavljenim bomo pričetek potrdili oz. boste prejeli link za pridružitev na ZOOM-u.  

 

Lep pozdrav in se vidimo na Zoom-u.       Jaka Šubic 


