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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Ameriška pritlikava omela
(Arceuthobium americanum)
Ana Brglez, Oddelek za varstvo gozdov,
Gozdarski inštitut Slovenije (ana.brglez@gozdis.si)
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Ameriška pritlikava omela
LATINSKO IME

•

RAZŠIRJENOST

•

Arceuthobium americanum Nutt. Ex Engelm.
Ameriška pritlikava omela je razširjena po skoraj celotni
Kanadi in zahodni polovici ZDA. Pojavlja se vse od 200 m
do 3350 m nadmorske višine.

GOSTITELJI

Gostitelji so vrste iz rodu Pinus. Najpogosteje se pojavlja
na P. contorta, P. banksiana in P. ponderosa, redkeje na
drugih vrstah borov (P. mugo, P. sylvestris, P. strobus) in
drugih iglavcih (Picea spp., Pseudotsuga menziesii), ki so
razširjeni pri nas.

OPIS

Archeutobium americanum je najbolj razširjena
severnoameriška polparazitska cvetnica, ki se s koreninskim
sistemom razrašča v skorji in ksilemu gostiteljevih vej
ter črpa vodo in v njej raztopljene hranilne snovi. Po
dveh do petih letih se na vejah oblikujejo do 18 cm veliki
zimzeleni grmiči (slika 1 in 2). Poganjki so goli, brez listja,
rumenkaste do olivno zelene barve z značilno vretenčasto
razrastjo. A. americanum je dvodomna rastlina, ki cveti
od aprila do junija. Ženske cvetove oprašujejo predvsem
žuželke. Seme dozori enkrat od sredine poletja do pozne
jeseni naslednje leto v modro zelenih ovalnih jagodah
(slika 2). Seme se večinoma širi lokalno, ko se z veliko silo
izvrže iz jagod vse do razdalje 15 m. Ob dežju postane
plašč semena lepljiv, se zlahka oprime iglic in spolzi do
dnišča iglic, kjer semena kalijo. Takrat se vrh klice razširi
v oprijemališče (apresorij), iz katerega zraste primarna
sesalna korenina (havstorij) skozi skorjo do lesa (slika 3) in
začne nov, v začetku endofitski, življenjski krog. Na daljših
razdaljah se seme prenaša na perju ptic in kožuhu sesalcev
ter s transportom okuženega lesa. Semena, ki jih zaužijejo
in izločijo živali, ne morejo kaliti.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•

zadebelitev (hipertrofija) gostiteljevega tkiva na mestu
kalečega semena in poznejšega izraščanja grmička (slika 4),

•

oprijemališča klic semen (apresoriji) na gostiteljevih vejah,
iz katerih zrastejo sesalne korenine (havstoriji) v les
(slika 3),
rumenkasti do olivno zeleni metličasti poganjki na
gostiteljevih vejah (slike 1, 2 in 5),
rumenenje, sušenje in prezgodnje odpadanje iglic ter
sušenje gostiteljskih vej nad hipertrofijami.

VPLIV

Ameriška pritlikava omela se uspešneje in hitreje širi v
odprtih raznomernih sestojih. Nove okužbe se po navadi
pojavijo v mlajših sestojih okoli starejših okuženih dreves.
V začetku okužena drevesa ne kažejo očitnih simptomov
prisotnosti A. americanum. Zaradi ameriške pritlikave
omele, ki črpa vodo in hranilne snovi, se zmanjša prirastek,
kakovost lesa ter produkcija in kakovost semen gostiteljskih
dreves. Močnejše okužbe mlajših dreves lahko povzročijo
deformacije v rasti in propad, medtem ko je hiranje odraslih
dreves počasnejše. Vraščanje A. americanum v gostiteljeve
veje vpliva tudi na zmanjšano trdnost lesa in omogoča
priložnost za vstop drugih škodljivih organizmov.

MOŽNE ZAMENJAVE

Vrste iz rodu Arceuthobium spp. so si morfološko izredno
podobne in jih težko ločimo med seboj. Kot najzanesljivejši
razločevalni znak med severnoameriškimi vrstami je tip
razvejanosti poganjkov. Pri nas se pojavlja le A. oxycedri
(brinjekaz), ki oblikuje grmičke intenzivnejše zelene barve
in se pojavlja skoraj izključno na brinih (Juniperus spp.),
zato razlikovanje od A. americanum ne bi smelo povzročati
težav. Na borih se lahko pojavlja tudi polparazitska
cvetnica Viscum album subsp. austriacum (bela omela),
ki na koncu vilasto razraslih poganjkov oblikuje celorobe
usnjate liste. Rumenenje in odpadanje iglic je lahko tudi
posledica škodljivih abiotskih dejavnikov, pomanjkanja
hranil in drugih glivičnih okužb ali napadov škodljivcev.

DODATNE INFORMACIJE

• Portal o varstvu gozdov (www.zdravgozd.si)
• Portal Invazivke (www.invazivke.si)
• Gozdarski inštitut Slovenije (www.gozdis.si)

ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,

obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali
o najdbi poročajte v spletnem portalu Invazivke oziroma z mobilno aplikacijo Invazivke.
Slika 1: Moška rastlina A. americanum na P. contorta (foto: Brytten
Steed, USDA Forest Service, Bugwood.org)
Slika 2: Ženska rastlina A. americanum z zrelimi modro zelenimi plodovi v obliki jagod (foto: William M. Ciesla, Forest Health Management
International, Bugwood.org)
Slika 3: Prečni prerez veje gostiteljskega drevesa z vidnim endofitskim
koreninskim sistemom A. americanum (foto: USDA Forest Service -
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Rocky Mountain Research Station - Forest Pathology , USDA Forest
Service, Bugwood.org)
Slika 4: Poganjki borove pritlikave omele z značilno zadebelitvijo
gostiteljske veje (foto: Oscar Dooling, USDA Forest Service,
Bugwood.org)
Slika 5: Presvetljenost krošnje P. contorta in metličasti grmički A.
americanum (foto: Brytten Steed, USDA Forest Service, Bugwood.org)
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