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Odstranjevali bomo invazivne tujerodne vrste
Invazivne tujerodne vrste (v nadaljevanju ITV) so se tako kot drugod po Sloveniji znašle tudi znotraj
zavarovanih območij. Krajinski park Radensko polje tukaj ni izjema.
Na območju današnjega parka je bil že jeseni 2008 izveden
popis tujerodnih vrst (v sklopu projekta Thuja). Že takrat je bilo
na območju zabeleženih kar 31 tujerodnih rastlinskih vrst. V
letu 2009 so potekale tudi že prve aktivnosti za odstranjevanje.
Takrat je bil največji poudarek na odstranjevanju navadne in
kanadske zlate rozge.
Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje

Jeseni smo zato že izvedli prvo akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (ITRV) v sklopu novoustanovljene uprave KPRP. Ob podpori projekta Interreg - VEZI NARAVE ter s pomočjo študentov naravovarstva iz Grma Novo mesto
smo ročno odstranjevali posamezne rastline deljenolistne rudbekije, enoletne suholetnice in črnoplodnega mrkača. Akcija
je potekala na JV delu Radenskega polja (širše območje pred
vstopom v Lazarjevo in Zatočne jame ter ob strugi reke Šice
navzgor).
Akcije odstranjevanja se bodo v naslednjih letih nadaljevale, vključena bodo tudi druga območja znotraj KPRP. V SZ
in osrednjem delu se je močno razrasla amorfa, na ruderalnih
območjih je razširjena enoletna suholetnica, ob glavnih cestah
pa kanadska in orjaška zlata rozga. Prisotna je še vedno tudi
alergena in zdravju škodljiva pelinolistna ambrozija. Odstranjevaje invazivk bo potekalo strojno ter na manjših bolj razpršenih
območjih tudi ročno. Zato boma kakršna koli pomoč društev
ali posameznikov prišla še kako prav.
V naslednjem letu bomo posvetili pozornost tudi invazivnim tujerodnim živalskim vrstam. Ugotavljali bomo prisotnost
pojavljanja tujerodnih želv, rakov, rib, morebitne nutrije in pižmovke. Zelo bomo hvaležni, če nam bodo pri tem z informacijami in znanjem pomagali tudi lovci in ribiči.
Ker se zavedamo, da je pomemben korak k reševanju problematike ITV ozaveščenosti, so v letu 2020 predvidena številna predavanja in izobraževanja na temo prepoznavanja in odstranjevanja ITV. Obiskali bomo tudi šole in vrtce. Predvidena
je razstava, ki bo na ogled v prostorih knjižnice Grosuplje, kjer
ima uprava KPRP tudi svoj sedež. O vseh dogodkih vas bomo
pravočasno obveščali.

Pojav tujerodnih vrst, ki so lahko živali, rastline, glive ali mikroorganizmi, na novih lokacijah ni vedno vzrok za zaskrbljenost. Vendar lahko precejšnje število tujerodnih vrst postane invazivnih, s tem pa imajo lahko resne škodljive vplive na biotsko
raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ter tudi druge
družbene in gospodarske vplive, kar bi bilo treba preprečiti. V
okolju Unije in v drugih evropskih državah je okrog 12 000 tujerodnih vrst in ocenjeno je, da je približno 10–15 % izmed njih invazivnih. Invazivne tujerodne vrste lahko biotsko raznovrstnost
in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine:
s spreminjanjem habitatov, plenjenjem, tekmovanjem, prenosom bolezni, izpodrivanjem domorodnih vrst v znatnem delu
območja razširjenosti in z genetskimi učinki zaradi križanja,
vključno z močnim vplivanjem na domorodne vrste ter strukturo in delovanje ekosistemov. Poleg tega imajo lahko invazivne
tujerodne vrste izredno škodljive vplive na človekovo zdravje
in gospodarstvo (Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst).

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.
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