Zelena kabomba
Cabomba caroliniana
Opis: Vodna trajnica z okoli 2 m dolgim
razvejanim steblom (včasih celo do 10 m), ki je
pokrito z belimi ali rdečkastorjavimi dlačicami in
ukoreninjeno na dno. Razen cvetov in posamičnih
plavajočih listov, je rastlina povsem potopljena.
Potopljeni listi so široki 3−5 cm, nasprotno
nameščeni, dlanasto deljeni, razdeljeni v številne
nitaste roglje, kar daje rastlini pahljačast videz. Na
vrhu cvetočih poganjkov se razvijejo posamični do
2 cm veliki rombasti plavajoči listi, ki so
premenjalno nameščeni. Na vrhu se, običajno med
plavajočimi listi, razvijejo drobni do 1 cm veliki
beli (redko rumenkasti ali rozasti) cvetovi.
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Domovina: Zelena kabomba je domorodna v Južni Ameriki ter na vzhodu Severne Amerike.
Razširjenost v Sloveniji: V Sloveniji ni podatkov o pojavljanju zelene kabombe v naravi. Ker je vrsta
pogosta v akvaristiki, pa lahko ne glede na prepoved prodaje od avgusta 2016, pride do (ne)namernih
izpustov v naravo.
Življenjski prostor: Raste predvsem v počasi tekočih potokih in rekah ter v mlakah, ribnikih, jezerih in
vodnih zbiralnikih. Najbolje uspeva v subtropskih podnebjih pri temperaturah od 13−27 oC, a prenese
tudi temperature pod lediščem.
Poti vnosa: Zelena kabomba je bila do prepovedi uvoza, transporta in prodaje avgusta 2016, pogosto na
prodaj kot rastlina za akvarije in ribnike. Rastlina se razširja predvsem vegetativno z delci stebel, ki se
lahko nenamerno zanesejo na nova območja z vodo, ribiško opremo ali s čolni in se hitro ukoreninijo.
Vplivi: V primernih pogojih tvori goste sestoje, ki preprečujejo prehajanje svetlobe v spodnje plasti in
spreminjajo ekološke razmere. Kjer rastlina v zimskem času propade, se ob razpadanju odmrlih rastlin
sproščajo velike količine magnezija, kar vpliva na kemijsko stanje voda.
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