Vzhodni bakaris
Baccharis halimifolia
Opis: Vzhodni bakaris je listopadni grm in družine
nebinovk, ki doseže višino 1 do 2 metra (redkeje do
6 metrov). Je ena redkih rastlin iz družine košarnic
z olesenelim steblom. Lubje starejših rastlin je
sivorjavo in močno razpokano. Listi so 2−6 cm
dolgi, s 3 žilami, narobe jajčasti do eliptični ali
narobe suličasti do eliptični. Listni rob je lahko
raven, z 1 zobcem ali 1−3 pari izrazitih zobcev.
Rastlina cveti šele v začetku jeseni. Cvetovi so
združeni v koške, ki jih tesno obdajajo ovojkovi
listi. Vzhodni bakaris je dvodomna rastlina, torej
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so na eni rastlini v cvetovih razviti le pestiči
(ženska rastlina), na drugi rastlini pa se v cvetovih razvijejo le prašniki (moška rastlina). Moški cvetovi
so zelenkasti do beli, ženski pa imajo le nitast venec. Plod (pri nebinovkah ga imenujemo rožka) je
enosemenski, obdajajo ga številne tanke, upogljive srebrnobele kodeljice, ki se ob dozorelosti semena
izrazito podaljšajo. Zaradi gostih socvetij ima bakaris v jeseni že na daleč srebrnkast videz. Številna
semena (na eni rastlini jih je lahko kar 1,5 milijona) na dolge razdalje raznaša predvsem veter, včasih
tudi voda.
Domovina: Domoroden je na jugovzhodu Severne Amerike, v vseh državah na obali Atlantskega
oceana in Mehiškega zaliva, pa tudi v Karibih in vse do severovzhoda Mehike.
Razširjenost v Sloveniji: Po dostopnih podatkih se vzhodni bakaris v Sloveniji ne pojavlja.
Življenjski prostor: Uspeva na obalah in obrežnih mokriščih, pa tudi na pašnikih, opuščenih poljih ter
ob kanalih in cestah.
Poti vnosa: Vzhodni bakaris so v Evropi pogosto gojili kot okrasno rastlino, še posebej v obmorskih
območjih, saj dobro prenaša slana tla in pršenje morske vode. Ponekod so ga uporabljali tudi za
stabilizacijo brežin in kot okrasno rastlino vzdolž cest.
Vplivi: Vzhodni bakaris lahko hitro poseli degradirana območja, še posebej invaziven je vzdolž
vodotokov in v obalnih predelih. Ustali se lahko tudi na pašnih površinah in zaradi strupenosti za živino
povzroča težave v kmetijstvu.
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