Ameriški lizihiton
(Lysichiton americanus)
Opis: Trajna zelnata rastlina. Stebla nima, zato listi spomladi odženejo neposredno iz korenik. Listi so
svetlo zeleni, dolgi 40–100 cm in 25–70 cm široki. Mladi listi so zviti, tudi ko se razprejo pa imajo
valovito površino. Kmalu potem, ko odženejo listi, rastlina cveti. Zeleno betičasto socvetje, ki je dolgo
od 3,5–12 cm, obdaja 10–35 cm dolg rumen tulec (ovršni list). Zmečkani listi in cvetovi imajo
neprijeten vonj. Plod je zelena jagoda s po dvema semenoma. Rastlina se sprva razširja predvsem
vegetativno, po nekaj letih pa tudi s semeni. Korenike so rjavo obarvane.
Zelo podoben je azijski lizihiton (Lysichiton camtschatcensis), ki ga najlažje ločimo v času cvetenja, saj
je tulec belo obarvan. Korenike so bele. Od domorodnih vrst so nekoliko podobni, a precej manjši,
kačunka (Calla palustris), ki ima bel tulec ter dve vrsti kačnika (Arum italicum in Arum maculatum), ki
imata svetlo zelen tulec.
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Domovina: Naravno območje razširjenosti je zahodna obala ZDA.
Stanje v Sloveniji: Pri nas še ni podatkov o spontanem pojavljanju te vrste v naravi. Ameriški lizihiton
je bila vse do uvrstitve na seznam tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, razmeroma pogosto na voljo v
vrtnarijah in vrtnih centrih. Ker gre za trajnico, je vrsta zagotovo še prisotna na nekaterih zasebnih in
javnih vrtovih.
Habitat: Uspeva na vlažnih rastiščih, na primer v vlažnih gozdovih, barjih in močvirjih, pa tudi v
manjših potokih.
Pot vnosa: Okrasna rastlina, ki se uporablja predvsem za zasaditve ob ribnikih.
Vplivi: Ameriški lizihiton se lahko ustali na vlažnih tleh in tvori gostejše sestoje ter tako izrinja
domorodne vlagoljubne rastline, predvsem mahove in šaše.
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