Viržinski kršin (Andropogon virginicus)
Opis: Zelnata trajnica iz družine trav (Poaceae), ki doseže višino 0,5 do 1 m (redkeje do 1,5 m). Ima
značilno gosto šopasto razrast, listi pa izraščajo povsem pri dnu. Starejša stebla in listi se pozno poleti
obarvajo rdečerjavo ali rjavooranžno. Ker so stebla precej toga, ostanejo pokončna tudi prek zime. Listi
so dolgi 10‒40 cm in 2‒5 mm široki, ravni ali rahlo upognjeni. Na stiku med listno nožnico in listom je
majhna membranasta struktura (listna kožica), ki je pokrita z dlačicami. Viržinski kršin cveti od marca do
decembra. Cvetovi so združeni v klase, ki so na zgornji polovici stebel. Klasi so dolgi in ozki, sestavljeni iz
več majhnih klaskov. Vsak par klaskov je delno zastrt z rjavim, 2,5‒6 cm dolgim listnim tulcem. Plodovi
so običajno obdani z dolgimi svilnatimi laski (Weeds of Australia).
Rod Andropogon je zelo obsežen, zato je določevanje vrst zapleteno. Ozko sorodnih vrst v Sloveniji za
zdaj ni. Podobno šopasto razrast in rjavkasto jesensko barvo ima modra stožka (Mollinia caerulea),
vendar se dobro razlikuje po klasih, plodovi pa tudi nimajo dolgih svilnatih dlačic.
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Domovina: Naravno območje razširjenosti obsega Severno Ameriko, Srednjo Ameriko in tropski del
Južne Amerike (Kolumbijo) (Weeds of Australia).
Stanje v Sloveniji: V Sloveniji vrsta še ni bila zabeležena. Na območju Evropske unije so populacije znane
le v Franciji, kjer se vrsta postopoma širi (EPPO, 2019).
Habitat: Uspeva v zmerno vlažnih do vlažnih subtropskih območjih, na različnih tipih prsti. Zunaj območja
naravne razširjenosti se pojavlja predvsem ob cestah, na ruderalnih površinah, pašnikih, mokriščih,
traviščih ter v odprtih gozdovih (Weeds of Australia).
Pot vnosa: V Francijo je bila najverjetneje zanesena z vojaško opremo, saj je bila prvič najdena na
območju vojaškega oporišča (EPPO, 2019). V Severni Ameriki jo prodajajo tudi kot okrasno travo, pri nas
pa so na voljo le nekatere druge vrste ameriških trav iz rodu Andropogon.

Vplivi: Viržinski kršin se lahko razrašča v različnih odprtih habitatih, lahko tudi na revnih tleh, kjer ogroža
domorodne rastlinske vrste. Suha stebla in listi iz preteklih let so zelo gorljivi, kar lahko znatno poveča
nevarnost požarov (Weeds of Australia).
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Povzeto po: Kus Veenvliet, J. in P. Veenvliet, 2019. Opisi izbranih invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo. Poročilo naloge: Materiali za ozaveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah. Izvajalec:
Zavod Symbiosis, so.p. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.

