Коварните нашественици
Да опазим природата и здравето си от инвазивните чужди растения!
Що за бедствие е това?

Как да ги спрем?

Инвазивните чужди растения израстват бързо и при всякакви условия. Имат
мощни механизми за приспособяване и размножаване. Разпръскват стотици
хиляди семена. Корените им се разпростират нашироко и дълбоко. Много от
тях отделят секрети, които вредят на местните растения и ги убиват. Заменят
естествената растителност с непроходими гъсталаци. Така променят местообитанията, задръстват реките, увреждат почвите.

Опознайте ги добре, за да ги откриете
бързо и вземете мерки!

Причиняват необратими вреди на дивата природа, сериозни стопански щети
и застрашават здравето на хората, като водят до:
алергии, астма, кожни заболявания
загуба на селскостопанска продукция и на земи, пасища и ливади
увреждане на сгради, канализация, пътища, културни и исторически обекти
огромни разходи за премахването им и възстановяване на местообитанията и инфраструктурата.

Не сечете или горете без подготовка, защото
ще подпомогнете разпространението им!

Инвазията на тези опасни растения в Европа нараства с бързи темпове през
последните десетилетия. Голяма част от тях са пренесени съзнателно от човека от други континенти за използване в горското стопанство, градинарството, земеделието. Нахлуват и „нелегално“ през морета, океани и реки, по
транспортните коридори на човека, с птиците и животните.

Как да ги премахнем?

Не засаждайте инвазивни чужди растения,
въпреки „ползите“, за които може да сте чули!!!

Не изхвърляйте градински отпадъци
със семена или части от опасните растения,
защото ще се вкоренят!
Не пренасяйте пръст, защото с нея прехвърляте
семена и части от нашествениците!
Почиствайте внимателно машините,
след работа в заразени места!

Унищожавайте инвазивните чужди
растения, преди да образуват семена
и се размножат!
Изтръгвайте и почиствайте напълно
подземните части, за да не се
възстановят растенията.
Преди третиране с препарат,
потърсете специалист, който
да определи вида, количеството,
времето и начина на прилагането му!
Наблюдавайте местата няколко
години и ги почиствайте от нови
растения, до пълно унищожение!

Едни от най-разпространените и опасни инвазивни чужди видове растения са:
Айлант, китайски ясен, див орех

Листопадно дърво

Височина: От 5 до 30 м.
Дебелина на стъблото: До 80 см. Листата и цветният прашец имат неприятна миризма.
Размножаване: Със семена и чрез коренови издънки. Корените се разпростират до 15 м от основното дърво. Образува до 350 000 семена годишно, които се разнасят лесно от вятъра, чрез закривено крилце.
Плодоносене: През септември и октомври.

Бохемска фалопия

Многогодишно тревисто растение, със силно разклонено коренище. Образува непроходими гъсталаци.

Височина: От 1,5 до 3 м.
Дебелина на стъблото: Около 2–3 см.
Размножаване: Предимно вегетативно, чрез издънки от коренището. По-рядко семенно.
Плодоносене: От август до октомври.

Черна акация, синя акация, АМОРФА
Силно разклонен, листопаден храст
Височина: От 2 до 5 м.
Размножаване: Чрез семена, в огромно
количество и с висока кълняемост.
Вегетативно – чрез стъблови и коренови
издънки, зелени резници, отводки.
Плодоносене: От август до октомври.
По-голямата част от плодовете остават
до следващата година.

Ясенолистен клен
Листопадно дърво
Височина: От 12 до 15 (20) м.
Размножаване: Чрез семена и вегетативно.
Образува много коренови издънки и
огромно количество семена, които запазват
жизнеността си за дълъг период.
Плодоносене: От август до октомври.
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