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Predgovor

Predgovor
Čeprav so ljudje že tisočletja preseljevali rastlinske in živalske vrste, se potencialne nevarnosti njihovega vnašanja v nova okolja zavedamo šele v zadnjih desetletjih. Analiza
stanja biotske raznovrstnosti na svetovni ravni - Millenium Ecosystem Assessment - je jasno
pokazala, da so tujerodne vrste za uničevanjem habitatov eden najpomembnejših razlogov
za izgubo biotske raznovrstnosti. Človek z namernimi ali nenamernimi naselitvami tujerodnih vrst v skoraj vseh državah sveta povzročil nepopravljive spremembe ekosistemov
in izgubo biotske raznovrstnosti. Poleg tega imajo tujerodne vrste lahko velike negativne
vplive na gospodarstvo, predvsem na kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, ter na zdravje ljudi.
Po drugi strani pa nikakor ne moremo zanikati dejstva, da so številne tujerodne vrste za
ljudi koristne. Večina kulturnih rastlin, ki jih gojimo v Evropi in prestavljajo osnovo naše
prehrane, je izvorno tujerodnih vrst.
V Sloveniji se o tujerodnih vrstah malo govori, čeprav grožnja in škoda zaradi tujerodnih
vrst naše države nikakor ni obšla. Problemi tujerodnih vrst se obravnavajo le posamično
za tiste vrste, ki v nekem trenutku ljudem povzročajo skrbi. Hkrati se moramo zavedati, da tematika tujerodnih vrst pri nekaterih ljudeh sproža ksenofobne asociacije in
kakršnikoli obravnavi te teme niso naklonjeni. Kaj hitro pa lahko trčimo tudi ob interese
posameznikov, ki imajo od tujerodnih vrst koristi. Posegamo pa tudi v uveljavljene pravice
ljudi do svobodne trgovine.
Za celovito reševanje problematike tujerodnih vrst se bomo morali tujerodnih vrst lotiti celostno, opraviti analize in na podlagi izsledkov oblikovati tudi nacionalno strategijo
za ravnanje s tujerodnimi vrstami. Morda bomo tako še lahko omejili širjenje nekaterih
tujerodnih vrst in predvsem z ozaveščanjem javnosti in usklajenim delovanjem sektorjev
zmanjšali vnašanje novih tujerodnih vrst.
Ta priročnik je nastal kot učni pripomoček za tečaje za naravovarstvene nadzornike, ki
smo jih septembra 2009 organizirali v sklopu projekta Thuja. Naravovarstveni nadzorniki
imajo poleg nadzora izvajanja varstvenih režimov tudi pomembno vlogo zaznavanja sprememb v naravi. Prav zato so lahko pomemben gradnik sistema zgodnjega obveščanja o
širjenju ali pojavu novih tujerodnih vrst ter ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev zavarovanih območij. Prav s tem namenom v priročniku podrobneje obravnavamo ravnanje
s tujerodnimi vrstami v območjih, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Posebno pozornost smo namenili blaženju negativnih vplivov tujerodnih vrst na biotsko
raznovrstnost, saj so za obravnavo drugih vidikov vsaj deloma že vzpostavljeni drugi nacionalni mehanizmi.
Publikacija, ki je pred vami, je hkrati tudi prvo strokovno gradivo o tujerodnih vrstah v
slovenskem jeziku. Upam, da bo spodbudila dialog in razpravo o ravnanju s tujerodnimi
vrstami in bo v pomoč naravovarstvenikom pri pomembnih odločitvah in načrtovanju
ukrepov.

Jana Kus Veenvliet, avgusta 2009
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Uvod

 Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet
1. Uvod
1.1. Kaj je tujerodna vrsta?
V biologiji z izrazom tujerodne vrste poimenujemo tiste organizme, ki jih je človek prenesel v okolje, v katerem prej niso bili prisotni. Tujerodne vrste pripadajo najrazličnejšim
skupinam organizmov (npr. virusi, glive, rastline, živali), razlikujejo pa se tudi po virih in
poteh naselitve. Zato opredelitev izraza tujerodna vrsta ni enostavna. Znanstveniki so
skozi zgodovino proučevanja tujerodnih vrst oblikovali številne definicije pojma tujerodna
vrsta. V tem priročniku uporabljamo definicije Konvencije o biološki raznovrstnosti in iz
teh izpeljane definicije Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN). Te definicije so sicer
nekoliko daljše, vendar najustrezneje zajemajo različne tujerodne vrste. Nekateri izrazi so
opredeljeni tudi v slovenski zakonodaji1, vendar so definicije širše in v nekaterih primerih
ne zajemajo vseh vidikov tujerodnih vrst.
Za ustrezno razumevanje tujerodnih vrst, je nujno poznavanje naslednjih pojmov:

,, Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki se nahaja izven

območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko
dosegla z naravnim širjenjem (to je izven območja naravne razširjenosti, ki ga ni
mogla doseči brez neposredne ali posredne naselitve ali posredovanja človeka).To
vključuje katerikoli del organizma, ki lahko preživi in je sposoben razmnoževanja
(npr. spolne celice, semena, jajca).

,, Domorodna

vrsta je vrsta, podvrsta ali nižji takson, ki živi na območju svoje
običajne (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le
občasno. To velja tudi za območja, ki jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo,
letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali drugimi načini razširjanja.

Čeprav sta definiciji tujerodne in domorodne vrste precej zapleteni, ju moramo dobro
razumeti, saj je od tega odvisno naše nadaljnje ravnanje. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da ima lahko ena vrsta v različnih delih države različen status ( Tujerodna vrsta,
ki ni prečkala meje).

Razumevanje
izraza tujerodna
vrsta je osnova vseh
nadaljnjih korakov.

Primer 1
Tujerodna vrsta, ki ni pre�kala meje
Podust (Chondrostoma nasus) je domorodna vrsta donavskega povodja. V letih 1960-1965
so jo za popestritev športnega ribolova
naseljevali v reko Vipavo, ki je del jadranskega povodja. Podust jadranskega povodja
po naravni poti ne bi nikoli dosegla, zato je
Podust (Chondrostoma nasus)
tam tujerodna vrsta. V jadranskem povodju, ki je
od donavskega ločeno, se je že pred tisočletji neodvisno razvila primorska podust
(Chondrostoma genei). Populacija primorske podusti je v letih po naselitvi tujerodne
vrste močno upadla, verjetno prav zaradi naselitve tujerodne podusti. Zaradi okoljske
škode lahko podust v jadranskem povodju uvrstimo med invazivne tujerodne vrste.
Tega se moramo zavedati tudi pri načrtovanju naravovarstvenih ukrepov. Če so ti
ukrepi dobrodošli na območju njene naravne razširjenosti, pa so v okolju, kjer je vrsta
invazivna, nezaželeni.
1 Zakon o ohranjanju narave, UPB 2, Uradni list RS 96/2004, 11. člen
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1.2. Na�ini naselitev tujerodnih vrst
Glede na način naselitve ločimo namerne in nenamerne naselitve, vendar v praksi ta
ločitev ni enostavna. Številne tujerodne vrste so bile namerno naseljene v omejene prostore (obore, vrtove), od koder so pobegnile ali se razširile v naravno okolje. Kljub temu
je ta delitev pomembna z vidika zakonodaje saj Zakon o ohranjanju narave jasno določa,
da je naseljevanje tujerodnih vrst prepovedano2. Naselitev tujerodne vrste se dovoli le,
če se v postopku presoje tveganja za naravo3 ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega
ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti.

,, Namerne naselitve so tiste naselitve, ki jih je človek izvedel z namenom, da bi se
vrste v okolju ustalile, človek pa bi imel od njih določeno korist.

Pred oblikovanjem
ukrepov moramo
raziskati način
naselitve vrste.

Vse ostale naselitve lahko opredelimo kot nenamerne naselitve. Ta delitev je pomembna
tudi z vidika načrtovanja ukrepov. Pri nenamernih naselitvah, ki so posledica nezavednih,
nenamernih dejanj človeka, bodo ukrepi popolnoma drugačni kot pri namernih naselitvah.
Kajti pri namernih naselitvah (četudi nedovoljenih) se bomo bržkone soočili z močnimi
interesnimi skupinami in zagovorniki, ki so od naselitve vrste pričakovali določene koristi.
Vse naselitve tujerodnih vrst lahko razvrstimo v tri kategorije virov naselitev: vnos, prenos
in širjenje (Slika 1).

Nenamerna naselitev

Namerna naselitev

Vir naselitve

Pot naselitve		


Vnos

Prenos

Širjenje



Naselitev

Pobeg

Primeri




lovne in ribolovne vrste
vrste za biotično varstvo




patogeni
zajedavci

pobegle farmne in domače
živali
pobegle kulturne in okrasne
rastline





Vnos škodljivcev

Širjenje po
novih poteh



Lessepske selivke



Spontano širjenje
iz sosednjih držav



Vrste, ki se širijo po rekah
in vzdolž prometnih poti

Slepi potniki

organizmi na transportnih
sredstvih in v balastnih
vodah

Slika 1. Prikaz delitve različnih poti naselitve tujerodnih vrst (prirejeno po Hulme et al. 2008)
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2 Zakon o ohranjanju narave, UPB 2 96/2004, 17. člen
3 Potek postopka tveganja za naravo je določen s Pravilnikom o izvedbi presoje tveganja za naravo in o
pridobitvi pooblastila, Uradni list RS 43/2002.
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1.2.1 Vnos
1.2.1.1. Naselitev
Nekatere tujerodne vrste je človek naselil z namenom, da bi se vrste v okolju tudi ustalile,
človek pa bi imel od njih določeno korist. Primeri namernih naselitev so:

•
•
•
•
•

tujerodne vrste rib za športni ribolov
tujerodne lovne vrste (sesalci, ptice) za povečanje privlačnosti lova
tujerodne ribe in školjke za namene gojitve
tujerodni organizmi za biotično varstvo škodljivih organizmov
tujerodne rastline za namene gozdarstva ali v okrasne namene.

Takšne naselitve so danes, ko se zavedamo možnih negativnih posledic naselitev, nadzorovane in je potrebno zanje pridobiti dovoljenje. Žal tudi v Sloveniji še vedno prihaja do nezakonitih namernih naselitev tujerodnih vrst v naravo. Nekateri ljudje, zaradi
prepričanja, da bodo imele živali lepše življenje, v naravo spuščajo akvarijske in vivarijske
živali in rastline, ki povzročajo veliko škodo domorodnim vrstam.

V Sloveniji je
še vedno veliko
nedovoljenih
namernih naselitev.

1.2.1.2. Pobeg
Veliko invazivnih tujerodnih vrst je bilo sprva naseljenih na omejene prostore, rastline na
njive in vrtove, živali pa so gojili na farmah ali v živalskih vrtovih, od koder so pobegnile v
naravo. Primeri pobegov vrst v naravno okolje so:

•
•
•
•

širjenje okrasnih rastlin z vrtov in botaničnih vrtov bodisi s semeni ali deli rastlin v
polnaravno ali naravno okolje (  Ubežnice z vrtov)
širjenje kmetijskih rastlin z njiv v polnaravno ali naravno okolje
pobeg živali iz živalskih vrtov, terarijev ali vrtnih mlak
pobeg živali s farm ali iz ribogojnic.

Primer 2
Ubežnice z vrtov
Številne invazivne rastline imajo nekaj skupnih značilnosti,
kot so na primer hitra rast in razmnoževanje, proizvodnja
velike količine semen, učinkovito vegetativno razmnoževanje,
odpornost za škodljivce in bolezni. Prav zaradi teh značilnosti
so te rastline tudi enostavne za gojenje in to je najbrž
pomemben razlog za njihovo priljubljenost v vrtnarstvu. Tako
niso presenetljive ocene, da je kar 80 % invazivnih tujerodnih Deljenolistna rudbekija
(Rudbeckia laciniata)
rastlin izvorno okrasnih ali kulturnih rastlin. Ena najstarejših
dokumentiranih ubežnic z vrtov pri nas je deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata).
Rudbekije izvirajo iz Severne Amerike. Zaradi privlačnega videza so jih že v začetku 17.
stoletja začeli gojiti tudi v Evropi. O vrsti imamo enega najstarejših zapisov o širjenju v
naravo, ki sega v leto 1868.Vrsta je že takrat uspevala na obrobju Ljubljane, na južnem
robu Rožnika. Tam, danes vzdolž prometnice, najdemo rudbekije še danes. I40 let po
prvem zapisu pa deljenolistno rudbekijo najdemo raztreseno po skoraj vsej Sloveniji,
razen v submediteranskem in alpskem območju. Zaradi navezanosti na vlažne habitate
se pogosto pojavlja vzdolž potokov in rek, kjer lahko v gostejših sestojih onemogoča
rast domorodnih obrežnih rastlin.
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1.2.1.3. Vnos škodljivcev
S povečevanjem transporta surovin in blaga narašča tudi število škodljivcev, ki jih vnesemo
kot patogene ali zajedavce rastlinskih ali živalskih vrst. Ta pot naselitve je po načinu vmesna med namernimi in nenamernimi naselitvami, saj je neposredna posledica namernega
vnašanja drugih vrst organizmov. Biotsko raznovrstnost najbolj prizadanejo tiste tujerodne vrste, ki so prenašalci bolezni, na katere so sami odporni, za domorodne vrste pa
so bolezni smrtne ( Signalni rak - znak za nevarnost).

Primer 3
Signalni rak - znak za nevarnost
V 19. stoletju je v mnogih evropskih državah izbruhnila račja kuga, ki je pomorila številne populacije
rakov. Bolezen je dosegla tudi Slovenijo, vendar so
se domorodne vrste rakov ohranile v številnih izoliranih potokih.V Sloveniji živijo tri domorodne vrste
Signalni rak
rakov, leta 2003 pa se je po Muri iz Avstrije razširil
(Pacifastacus leniusculus)
tujerodni signalni rak (Pacifastacus leniusculus). Le
nekaj let kasneje, leta 2007, je bila vrsta odkrita tudi v reki Dravi. Naravno območje
razširjenosti signalnega raka je zahodna obala Severne Amerike. Okoli leta 1970 so
vrsto, v želji, da bi nadomestili izgubo domorodnih rakov, naselili v Avstriji. Takrat še
niso vedeli, da so ameriške vrste rakov prenašalke račje kuge. Račja kuga je glivična
bolezen, pri kateri se gliva Aphanomyces astaci razrašča po skeletu rakov. Pri ameriških
vrstah rakov se razrašča le po zunanjem skeletu, pri evropskih rakih pa se gliva hitro
razširi tudi v notranjost telesa. Okuženi evropski raki se začno nenavadno vesti in
so aktivni tudi čez dan, nato izgubijo ravnotežje in kmalu poginejo. Gliva napade le
rake, drugih skupin živali ne prizadene. Zaradi pojava signalnega raka obstaja v Sloveniji
možnost ponovnega izbruha račje kuge, ki lahko pomori populacije domorodnih rakov.
Signalnega raka iz Mure in Drave ni več mogoče odstraniti. Za preprečitev širjenja na
nova območja pa je smiselno izvajati ozaveščanje, predvsem med ribiči. Račja kuga se
namreč lahko prenaša z okuženimi raki, okuženo vodo ali vlažno ribiško opremo.

1.2.2. Prenos
Zaradi intenzivne
svetovne trgovine je
prenos eden glavnih
virov tujerodnih vrst.

Organizme, ki jih nenamerno prepeljemo s transportnimi sredstvi, embalažo ali osebno
prtljago, imenujemo kar slepi potniki, saj potujejo skriti in pogosto uidejo nadzoru na mejah. Mnoge rastlinske in živalske tujerodne vrste so naselile nova okolja kot slepi potniki,
ki so potovali:

•
•
•
•
•
•
•
•
4

v prsti okrasnih lončnic ali kot primes različnim mešanicam semen
v prsti, prilepljeni na transportna sredstva (npr. gume letal)
kot pritrjeni organizmi na trupih ladij
v embalaži izdelkov ali med izdelki (npr. lesene palete, zaboji)
v osebni prtljagi potnikov ali osebnih vozilih
v vodi za transport živih vodnih organizmov
v balastni vodi (vodi, ki se uporablja za obtežitev ladij brez tovora)
kot škodljivci živali in rastlin.

Uvod
Primer 4
Slepi potniki tuje krvi
V zadnjih letih se po Evropi hitro širi tudi tigrasti komar
(Aedes albopictus), ki izvira iz jugovzhodne Azije. V Evropo je bil nedvomno zanesen s transportom, v Italijo s
transportom rabljenih pnevmatik.V pnevmatikah zastaja voda, v kateri se razvijajo ličinke komarjev. V nekaTigrasti komar
tere zahodnoevropske države pa so ličinke tigrastega
komarja zanesli z okrasnimi rastlinami s tržnim imenom (Aedes albopictus)
“lucky bamboo” (Dracaena sanderiana). Tigrasti komar je bil prvič zabeležen v Albaniji
leta 1979, leta 1990 pa v Italiji. Kljub temu, da so v Italiji že leta 1991 vzpostavili nadzor,
so se v naslednjih letih pojavljala nova žarišča komarjev.Vrsta se namreč širi z aktivnim
letenjem, še hitreje pa s transportom znotraj države in tudi z vozili. Danes je tigrasti
komar razširjen že skoraj po vsej Italiji, od tam pa se je razširil tudi v Slovenijo. Sedaj
je na obalno-kraškem in goriškem območju že zelo pogost. Tigrasti komarji so aktivni
in pikajo tudi podnevi, zato so velika nadloga. Poleg tega pa obstaja tudi bojazen, da bi
prenašali nekatere virusne bolezni. Leta 1997 se je v Italiji več kot 100 ljudi okužilo z virusom “chikunguny”. Prenašalec virusne bolezni pa je bil verjetno prav tigrasti komar.

1.2.3. Širjenje
1.2.3.1. Širjenje po novih poteh
Nekatere nenamerne naselitve so posledice odstranitve geografskih ovir zaradi izgradnje
novih transportnih povezav, bodisi mostov ali rečnih in morskih kanalov. Leta 1869 so v
Egiptu odprli Sueški prekop, ki povezuje Rdeče morje z Sredozemskim morjem, kar je
bistveno skrajšalo transportno pot med Evropo in Azijo. Kanal pa je podrl geografske ovire
za širitev vrst med Rdečim in Sredozemskim morjem. Ker je kanal umetnega izvora in je
k širitvi teh vrst posredno prispeval človek, jih brez dvoma lahko uvrstimo med tujerodne
vrste. Te vrste, po konstruktorju Sueškega prekopa Ferndinandu de Lessepsu, imenujemo
Lessepske selivke.
Druga evropska vodna povezava med Renom, reko Main in Donavo je bila končana leta
1992.V prihodnjih letih tako lahko pričakujemo, da bodo slovenski del donavskega povodja
naselile tudi nekatere vrste iz povodja Rena.

1.2.3.2. Spontano širjenje
Mnoge tujerodne vrste so se v Slovenijo razširile iz sosednjih držav. Ker je njihovo pojavljanje posledica namerne ali nenamerne naselitve v neki drugi državi, jih seveda še vedno
obravnavamo kot tujerodne vrste. Med njimi je predvsem veliko vodnih organizmov, ki se
širijo po rekah, ter rastlin, ki se širijo z vodnim tokom in vzdolž transportnih poti (cest in
železnic). V Sloveniji velik vir širjenja nekaterih invazivnih rastlin predstavljajo peskokopi,
saj se pesek razvaža na nova območja in tako pospešuje širjenje.

Zaradi majhnosti in
geografske odprtosti
Slovenije se k nam
širijo številne tujerodne
vrste.
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Primer 5

V Slovenijo kar po avtocesti
Smrdljiva ditrihovka (Dittrichia graveolens) je sredozemska vrsta košarnice, ki se v zadnjih desetletjih hitro širi
po Evropi, zlasti vzdolž avtocest. Poleti 2008 je bila prvič
zabeležena tudi v Sloveniji in njeno sistematično popisovanje je pokazalo, da je razširjena vzdolž slovenskega
avtocestnega križa. K nam se je prek Avstrije razširila iz
Nemčije, kamor so jo v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja zanesli z mešanicami semen.Verjetno se je nekaj let
ob slovenskih avtocestah pojavljala le tu in tam in bila
Smrdljiva ditrihovka
zato prezrta, nato pa se je vzdolž cest zelo hitro razširila
(Dittrichia graveolens)
s semeni, ki jih nosi veter. Z rastišč ob avtocestah se
lahko v prihodnosti kaj hitro razširi tudi drugam in začne povzročati težave ljudem,
saj njena eterična olja povzročajo huda kožna vnetja. Širjenje na travniške površine
pa bi imelo tudi velike gospodarske posledice, saj semena pri živini povzročajo vnetje
tankega črevesa in bolezni jeter.

1.3. Populacijska dinamika tujerodnih vrst
Le majhen delež
tujerodnih vrst
postane invaziven in
povzroča škodo.

V Evropo je vsako leto zanesenih na stotine tujerodnih organizmov, vendar vsi ne postanejo invazivni. Pravzaprav jih večina v novem okolju ne preživi, bodisi ker se novemu okolju
ne morejo prilagoditi ali pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje.
Nekatere vrste, imenujemo jih prehodne tujerodne vrste, lahko v okolju ostanejo dalj
časa, bodisi zaradi dolge življenjske dobe, občasnega razmnoževanja ali ponavljajočih se
naselitev. Posamezne vrste pa se postopoma, lahko tudi v obdobju več let, prilagodijo na
novo okolje in se začnejo (spolno ali nespolno) razmnoževati. Tujerodne vrste, ki se v
naravi redno razmnožujejo in se populacije vzdržujejo brez posredovanja človeka, imenujemo naturalizirane vrste. Opise obeh kategorij tujerodnih vrst lahko strnemo v kratkih
definicijah:

,, Prehodna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, ki se na nekem območju pojavlja le

občasno. Lahko se celo občasno razmnožuje, vendar ne tvori trajnih populacij in
se vzdržuje le s ponovnimi naselitvami. Za te vrste včasih uporabljamo tudi izraz
aklimatizirana vrsta.

,, Naturalizirana vrsta je tujerodna vrsta, ki se v novem okolju redno razmnožuje in
samostojno, brez posredovanja človeka, vzdržuje populacije, vendar v okolju še ne
povzroča zaznavne škode.

Prehodne in naturalizirane vrste še ne povzročajo zaznavnih sprememb v naravi. Sčasoma
pa lahko nekatere naturalizirane vrste postanejo inavzivne, zlasti ko se število osebkov
invazivnih tujerodnih vrst (invazivk) poveča (Slika 2).

,, Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča
spremembe v okolju in ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko raznovrstnost (definicija Svetovne zveze za varstvo narave - IUCN). Konvencija o biološki raznovrstnosti v svoji definiciji kot invazivne opredeljuje le tiste
tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste.
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tujerodna vrsta
prehodna tujerodna vrsta
naturalizirana vrsta
invazivna tujerodna vrsta
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Slika 2. Razvoj populacije tujerodne vrste s postopnim prilagajanjem na novo okolje
(prirejeno po Richardson et al. 2000).
Obsežne študije tujerodnih vrst so pokazale, da se od vseh tujerodnih vrst, ki dosežejo
nova območja, približno 10 % vrst ustali, od teh pa 10 % vrst sčasoma postane invazivnih
(to statistično pravilo imenujemo tudi “the tens rule” 4). Ker sta se v zadnjih desetletjih
transport blaga in izdelkov ter potovanje ljudi eksponencialno povečala, ljudje (namerno
ali nenamerno) preseljujemo vedno več vrst, zato se jih tudi več ustali. Poleg povečanja
svetovne trgovine pa k naraščanju števila invazivnih tujerodnih vrst prispevajo tudi naslednji dejavniki:

•
•
•

hitrejši transport, ki omogoča preživetje večjemu številu tujerodnih organizmov
degradacija zemljišč, na katerih se zaradi spremenjenih ekoloških razmer lahko ustalijo
tudi tujerodne vrste
podnebne spremembe, ki slabšajo življenjske pogoje za domorodne vrste, lahko pa
izboljšajo možnost za preživetje in ustalitev tujerodnih vrst.

Obsežna študija o tujerodnih vrstah je pokazala, da njihovo število hitro narašča tudi v
Evropi (Hulme et al. 2009, Slika 3).
rastline

vretenčarji (brez rib)

Število tujerodnih vrst
se tudi v Evropi hitro
povečuje.

št. novo ustaljenih taksonov/leto
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Slika 3. Naraščanje števila novo ustaljenih tujerodnih vrst v Evropi po letu 1900 (prirejeno po
Hulme et al. 2009).
4 za več informacij glej Williamson, M.,1997. Biological invasion, Chapman & Hall.
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velikost populacije

Populacije tujerodnih
vrst se lahko po
prilagoditveni fazi
zelo hitro povečajo.

Kot splošno pravilo populacijske rasti, tudi populacije tujerodnih vrst sprva naraščajo
počasi (to imenujemo prilagoditvena faza ali lag phase), po prilagoditvi na novo okolje (to
lahko pri tujerodnih vrstah traja od nekaj let do nekaj desetletij) pa se začne populacija
eksponencialno povečevati. Prav takšna populacijska dinamika pa zelo otežuje načrtovanje
ukrepov na področju tujerodnih vrst. V začetnih fazah razvoja populacije invazivnost tujerodne vrste težko zaznamo, čeprav bi bili ukrepi v tem času relativno enostavni in
verjetno učinkoviti. Ko se populacija poveča pa sicer invazivnost zlahka zaznamo, vendar
vrsto iz narave težko odstranimo ali pa jo lahko le še nadzorujemo (Slika 4). Tak vzorec
povečevanja populacij tujerodnih vrst pomembno vpliva na način načrtovanja ukrepov ki
ga podrobneje obravnavamo v tretjem poglavju priročnika.

invazivnost zlahka
zaznamo, vendar so
ukrepi zelo zahtevni

invazivnosti težko
zaznamo, ukrepi so
še enostavni

čas

Slika 4. Običajen vzorec povečevanja populacij tujerodnih vrst (prirejeno po De Poorter, 2007).

1.4. Vplivi tujerodnih vrst
Številne kemijske in fizikalne spremembe v okolju lahko izmerimo in jih opišemo s
številkami. Vplivov tujerodnih vrst pa na ta način največkrat ne moremo opisati, zato je
dokazovanje škodljivih vplivov včasih zelo težko. Razlogov za to je več. Tujerodne vrste
pogosto vplivajo na druge vrste in njihova medsebojna razmerja, vendar je te težko izmeriti. Poleg tega se ob naselitvi tujih vrst vzpostavljajo nova, biologom neznana medvrstna
razmerja, zato je izid naselitev pogosto popolna uganka. Morda najpomembnejši razlog
pa je že zgoraj opisana populacijska dinamika tujerodnih vrst. Dokler je tujerodna vrsta
prisotna v majhnem številu, so lahko vplivi zelo majhni in težko zaznavni. Takih vplivov
pogosto ne znamo izmeriti, zato smo v zadregi. Slutimo namreč, da ima vrsta negativen
vpliv, vendar za to nimamo dovolj znanstvenih dokazov. Vplive tujerodne vrste zaznamo
šele, ko se populacija poveča.Take vrste, ki se je že prilagodila na novo okolje in se v njem
razmnožuje, pa iz okolja skoraj ni več mogoče odstraniti.
Vplive tujerodnih vrst lahko razdelimo v štiri kategorije:

•
•
•
•

vplivi na domorodne vrste
vplivi na ekosisteme
vplivi na gospodarstvo
vplivi na zdravje ljudi.

1.4.1. Vplivi na domorodne vrste
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Vplivi na domorodne vrste so lahko zelo raznoliki. Tujerodne vrste lahko v novem
okolju postanejo tekmeci domorodnih vrst, bodisi za življenjski prostor, hrano ali druge
življenjsko pomembne vire. Pri živalih so vplivi na domorodne vrste odvisni predvsem

Uvod
od položaja tujerodne vrste v prehranjevalni verigi. Kadar je naseljena vrsta rastlinojedec
lahko pomembno vpliva na domorodne rastline. Rastline, ki niso prilagojene na požrešne
rastlinojede, pogosto nimajo ustreznih obrambnih snovi ali struktur (npr. trnov), s katerimi bi preprečili objedanje. Rastlinojede tujerodne vrste pa lahko prek tekmovanja za
hrano vplivajo tudi na domorodne živali.
Pogosto imajo na biotsko raznovrstnost največje vplive tujerodni plenilci, saj lahko v
kratkem času povzročijo izumrtje domorodnih vrst. Med domorodnimi plenilci in plenom se je v tisočletjih evolucijskega razvoja oblikovalo naravno ravnovesje, ki zagotavlja
dolgoročno preživetje vseh vrst. Obrambni mehanizmi plena pred plenilcem so v veliki meri prirojeni odzivi, ki so se razvili skozi evolucijski proces sobivanja vrst. Ker domorodne vrste niso prilagojene na izogibanje tujerodnim plenilcem, so zanje lahek plen.
Kadar tujerodni plenilec povzroči izumrtje domorodne vrste, lahko to sproži obsežne
spremembe ekosistema ( Popolna preobrazba). Tujerodne vrste so lahko tudi prenašalci
bolezni, ki so za domorodne vrste smrtne ( Signalni rak - znak za nevarnost).

Tujerodni plenilci
lahko povzročijo
izumrtje
domorodnih vrst.

Evolucija vrst poteka na različne načine, pogosto pa nove vrste nastajajo kadar med
populacijami nastanejo geografske prepreke (npr. nastanek gorstev). Populacije so tako
razdeljene in evolucijska pot vrst se začne odvijati v različne smeri. Iz ene vrste nastaneta
dve, ki pa sta si še vedno ozko sorodni. Če med takima vrstama zopet pride do stika, ki ga
s premostitvijo geografskih ovir omogoči človek, med vrstami pride do križanja. Končnega
izida križanja ni mogoče napovedati, vedno pa ima nepopravljive posledice za domorodne
vrste. Bodisi se ohrani zgolj populacija križancev obeh vrst, če je tujerodna vrsta uspešnejša
pri razmnoževanju, pa bo domorodno vrsto postopoma nadomestila. Prav zaradi križanja
s tujerodnimi postrvmi smo v Sloveniji skoraj izgubili endemično soško postrv (Salmo marmoratus), ki je danes ena najbolj ogroženih vrst rib v Evropi.

Soška lepotica na robu izumrtja

Primer 6

Reke jadranskega in donavskega povodja so
bile v preteklosti povezane, ob nastanku
Alp pred 5 milijoni let, pa sta se povodji
ločili. Zaradi nepremostljivih geografskih ovir, so se populacije rib začele
razvijati ločeno, skozi tisočletja pa so
se začele tako razlikovati, da jih danes
Soška postrv (Salmo marmoratus)
obravnavamo kot samostojne vrste. Tako v
donavskem in jadranskem povodju najdemo številne vrste rib, ki so ozko sorodne in so
si tudi zelo podobne, vendar genetsko precej različne. Križanje teh vrst preprečujejo
le geografske ovire. Kjer je človek geografske ovire premostil s preseljevanjem rib, je
omogočil križanje med vrstami, kar je imelo vedno hude posledice za biotsko raznovrstnost. Najbolj znan primer je soška postrv (Salmo marmoratus), ena izmed endemičnih
rib jadranskega povodja. V nekatere reke jadranskega povodja so že leta 1906 naselili
potočne postrvi (Salmo sp.). Soške postrvi so se z naseljenimi postrvmi križale, plodni
so bili tudi križanci, kar je v nekaj desetletjih soško postrv spravilo na rob izumrtja.
Populacije čistih soških postrvi so se ohranile le še v nekaterih odmaknjenih potokih,
ki jih tujerodne postrvi niso dosegle. Naseljevanje tujerodnih postrvi se je nadaljevalo
vse do leta 1992, ko so ribiške družine le sklenile dogovor, da v jadransko povodje ne
bodo več vnašali tujerodnih postrvi. Od leta 1996 poteka projekt načrtne vzreje soške
postrvi, v katerem poskušajo z umetnim izborom in genetskimi analizami v reko Sočo
povrniti postrvi, ki so genetsko in na videz najbolj podobne soški postrvi.
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1.4.2. Vplivi na ekosisteme

Tujerodne vrste
spreminjajo
življenjsko okolje
domorodnih vrst.

Nekatere tujerodne vrste v novem okolju popolnoma spremenijo medvrstne odnose,
kroženje hranil, fizikalne in kemijske dejavnike. To pogosto vodi v popolno preobrazbo
ekosistema, iz katerega so izrinjene številne domorodne vrste. Za mnoge invazivne rastline je značilno, da so zelo uspešne pri naseljevanju odprtih površin (npr. ob cestah ali
vzdolž vodotokov). Na takih območjih se hitro razrastejo in tvorijo goste sestoje. To
popolnoma spremeni kemijske in fizikalne dejavnike (npr. količino svetlobe), ki niso več
ustrezni za rast domorodnih rastlin. Tujerodne rastline se tako postopoma razraščajo
na vse večjih površinah. Kadar se na račun tujerodnih rastlin bistveno zmanjša število
domorodnih rastlin, ki so ključne za prehrano živali, invazivne rastline prizadenejo tudi
živalske vrste.
Velike spremembe ekosistema lahko povzroči tudi naselitev tujerodnih vodnih rastlin. Te
se večinoma razmnožujejo vegetativno in zelo hitro rastejo. Še posebej plavajoče rastline
lahko v kratkem času popolnoma prekrijejo vodno gladino. Ker svetloba ne more več
prodirati v vodo, se fotosinteza upočasni.To spremeni tudi vsebnost kisika, razmerja hranil
in temperaturo ter tako popolnoma spremeni prvotne življenjske razmere za domorodne
živali in rastline.

Primer 7
Solata je zadušila potok
Vodna solata (Pistia stratiotes) je plavajoča vodna rastlina,
ki je tudi v Sloveniji pogosto naprodaj kot okrasna rastlina
za ribnike. Ker so ljudje rastlino že več stoletij naseljevali
na različnih kontinentih, izvor ni popolnoma jasen, verjetno pa izvira iz tropske Afrike. Zaradi prilagojenosti na
tropsko in subtropsko klimo vodna solata v naših podnebnih razmerah običajno ne preživi zime. Leta 2001 pa
je bila vodna solata naseljena v potok Topla, po katerem
Vodna solata
se voda iz termalnega izvira Čateških toplic steka v reko
(Pistia stratiotes)
Savo.Temperatura vode v potoku in okoliških mrtvicah tudi
pozimi ne pade pod 17ºC, kar omogoča prezimitev vodne solate. S hitrim vegetativnim in spolnim razmnoževanjem je vodna solata v treh letih prekrila celoten potok,
na kar 25 hektarjih površine (to je površina 23 nogometnih igrišč!). Vodna solata je
z vodne površine izrinila nekatere domorodne plavajoče vodne rastline. Ustavilo pa
se je tudi življenje pod vodno gladino. Zaradi goste preproge vodne solate svetloba
skoraj ne more prodirati v vodo, zato fotosinteza ni mogoča. Količina kisika v vodi
je sedaj tako majhna, da onemogoča življenje mnogih živalskih vrst. Prvotno pestrost
potoka Topla smo tako za vedno izgubili.
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Naselitev tujerodne vrste lahko še posebej v izoliranih ekosistemih, na primer v jezeru,
sproži verižno reakcijo sprememb. Vodne rastline imajo v vodnem okolju pomembno
vlogo uravnavanja količine hranil (fosfor, dušik), ki jih porabljajo za rast. Naselitev rib,
bodisi rastlinojedih ali plenilskih, lahko v zelo kratkem času popolnoma spremeni vodni
ekosistem. Rastlinojede ribe, še posebej kadar jih vlagajo v velikem številu, v kratkem času
pojedo večji del višjih rastlin, zato se hranila ne morejo več vgrajevati v rastline. Velika
količina hranil pa sproži hitro rast drobnih zelenih alg, ki lebdijo v vodi. To je razlog, da je
voda v gojitvenih ribnikih krapov (Cyprinus karpio) motna in zeleno obarvana. Zaradi alg se
bistveno zmanjša prehajanje svetlobe v spodnje plasti vode, zato procesi fotosinteze pri
dnu niso več mogoči. Ker je fotosinteza eden ključnih procesov, v katerem nastaja kisik,

Uvod
v spodnjih plasteh vode kisika zmanjka. Na takem dnu lahko preživijo le tisti organizmi,
katerih procesi lahko potekajo brez kisika, druge domorodne vrste pa izumrejo. Podobne spremembe ekosistema posredno sproži tudi naselitev plenilskih rib, saj se zaradi
plenjena spremeni prehranjevalna veriga, kar vodi v podoben proces hitrega razvoja
zelenih alg ( Popolna preobrazba).

Primer 8
Popolna preobrazba
Vsa visokogorska jezera v Julijskih Alpah so povsem izolirana od drugih vodnih teles in so bila
prvotno brez rib. Danes ni več tako. V Krnsko jezero so ribe naselili že kmalu po prvi
svetovni vojni, po drugi svetovni vojni pa še v
Jezerska zlatovčiča (Salvelinus umbla)
Jezero na Planini pri jezeru. Obe naselitvi rib
sta popolnoma in za vedno spremenili prvotno
podobo jezer. Kot da se na teh napakah nismo ničesar naučili, pa so leta 1991 v Dvojno
jezero v Triglavskem narodnem parku brez dovoljenj naselili jezerske zlatovčice (Salvelinus umbla). Jezerske zlatovčice, domorodna vrsta gorskih jezer v zahodnih Alpah,
so učinkoviti plenilci. V okolju, kjer nobena izmed vrst ni bila prilagojena na obrambo
proti takemu plenilcu, je prišlo do verižnih sprememb ekosistema. Ribe so se kmalu
začele razmnoževati, nato pa so v le nekaj letih iztrebile celotne populacije različnih
vrst planktonskih rakcev. Propad živalskih rastlinojedih organizmov, ki so se hranili z
algami, je povzročil hitro rast zelenih alg. Temu je zaradi velike količine alg sledilo še
naraščanje količine hranil, količina v vodi raztopljenega kisika pa je močno upadla. V
letih 1999 in 2000 so poskusili ribe odstraniti iz jezera, vendar se je izkazalo, da je izlov
z mrežami neizvedljiv.

1.4.3. Vplivi na gospodarstvo
Številne tujerodne vrste so ljudje namerno naselili v nova okolja in danes predstavljajo
temelje gospodarskih panog, prinašajo blaginjo in ekonomske koristi. V Sloveniji pridelamo največ koruze, krompirja in ječmena, vse tri rastline so tujerodnega izvora. S transportom blaga in izdelkov pa ljudje nehote prenašamo tudi druge tujerodne vrste. Te so
lahko škodljivci gospodarsko pomembnih rastlin ali rastlinskih proizvodov in na različne
načine zmanjšujejo prihodke. Tujerodne vrste so lahko različni virusi, bakterije ali glive, ki
so povzročitelji bolezni in oslabijo rastline ter tako zmanjšujejo pridelek. Nekateri najbolj
trdovratni pleveli so tujerodne rastline, ki smo jih v naše okolje zanesli in jih moramo neprestano odstranjevati z vrtov, da omogočimo rast vrtnim rastlinam. Tujerodne vrste so
lahko tudi škodljivci okrasnih rastlin in lahko bistveno okrnijo okrasno funkcijo cvetlic in
dreves.
Tujerodne vrste v vodnih okoljih lahko poleg velikih negativnih vplivov na ekosisteme
povzročajo tudi gospodarsko škodo. Neposredna škoda tujerodnih vrst se pojavlja predvsem v ribogojstvu, saj vnos bolezni rib močno zmanjša prirast rib in tako zmanjšuje prihodke. Gospodarska škoda, ki jo tujerodni organizmi povzročajo v vodnem ali obvodnem
okolju, je lahko tudi posredna in jo je pogosto težko ovrednotiti. Gosti sestoji invazivnih
tujerodnih rastlin, ki preraščajo brežine rek, otežujejo dostop do vodotokov in tako
zmanjšujejo rekreacijsko funkcijo vodotokov. Znani, čeprav pri nas slabo ovrednoteni, pa
so tudi vplivi tujerodnih živali na vodotoke. Nutrije (Myocastor coypus) s kopanjem rovov
in objedanjem vegetacije povzročajo erozijo rečnih brežin, kar bistveno zvišuje stroške
vzdrževanja vodotokov in zagotavljanja poplavne varnosti.

Stroški nadzora
tujerodnih vrst v
Evropski uniji so
ocenjeni na 12
milijard evrov letno.
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Uvod
Primer 9
Invazija koruznega hroš�a
Koruzni hrošč izvira iz srednje Amerike. Po Evropi se
je razširil z bliskovito hitrostjo. Leta 1992 so ga prvič
zabeležili v Srbiji, leta 2003 pa je bil prisoten že v večini
evropskih držav.V Sloveniji prve najdbe segajo v leto 1997.
Koruzni hrošč ima približno 0,5 cm dolgo telo rumenozelene barve s črnima progama vzdolž pokrovk. Pri odraslih osebkih je izražen spolni dimorfizem. Koruzni hrošč je
eden najpomembnejših škodljivcev koruze. Ličinke hroščev
živijo v tleh in objedajo korenine različnih gostiteljskih
rastlin, predvsem koruze. S tem lahko povzročijo bistven
Koruzni hrošč
upad pridelka koruze. Ker je koruza tudi v Sloveniji ena
(Diabrotica virgifera)
najpomembnejših poljščin, smo leta 2004 tudi pri nas sprejeli ukrepe za preprečevanje širjenja koruznega hrošča. Najučinkovitejši ukrep za
omejevanje škode je kolobar. Na razmejenih območjih, v žariščih pojavljanja hrošča in
njihovi okolici, je tako obvezen dvoletni kolobar. Pojavljanje in številčnost koruznega
hrošča spremlja Kmetijski inštitut Slovenije s feromonskimi pastmi, ki so razporejene
po vsej Sloveniji.

1.4.4. Vplivi na zdravje ljudi
Bodimo previdni
pri izbiri tujerodnih
okrasnih rastlin.

Mnoge okrasne rastline so delno ali v celoti strupene. Sajenje takih rastlin v okolici hiš ali
izboraževalnih ustanov je tako tvegano. Medtem ko domorodne strupene rastline dobro
poznamo, pa se nevarnosti tujih rastlin redkeje zavedamo. Nekatere rastline niso nevarne
le ob zaužitju, temveč lahko izločajo nevarne snovi. Druge so alergene in povzročajo
seneni nahod. Največji krivec za seneni nahod v jesenskem obdobju je prav tujerodna
pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia) ( Nevarnost, ki se širi z vetrom).

Primer 10
Nevarnost, ki se širi z vetrom
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Pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia) je zagotovo
ena najbolj znanih tujerodnih rastlin. Poleg zapleveljanja
kmetijskih površin, na katerih že povzroča gospodarsko
škodo, rastlino še posebej dobro poznajo tisti, ki imajo
seneni nahod. Pelod pelinolistne žvrklje je eden izmed
najmočnejših alergenov in povzroča alergije v jesenskem
obdobju. Pelodna zrnca žvrklje, na vsaki rastlini jih je kar
okoli sto milijonov, se hitro širijo po zraku. To je tudi razlog, da je rastlina v manj kot petdesetih letih osvojila celo
Evropo. Pelinolistna žvrklja izvira iz Severne Amerike, od
koder so jo že v 18. stoletju zanesli tudi v Evropo. Sprva
so se semena širila s semeni krmnih rastlin, kasneje pa
tudi z mešanicami semen za ptice.V Slovenijo se je žvrklja
razširila po drugi svetovni vojni iz južnih delov takratne
Pelinolistna žvrklja
skupne države.Vrsta se je postopno širila, danes pa jo naj(Ambrosia artemisifolia)
demo praktično po celi Sloveniji, še posebej na degradiranih
površinah, ob cestah in železnicah. V Sloveniji se, kljub pozivom Evropske organizacije
za varstvo rastlin, naj države izvajajo ukrepe za omejevanje širjenja rastlin, aktivnosti
še niso začele.

Uvod
Z uvozom tujerodnih živali lahko vnašamo tudi nekatere bolezni, ki so lahko nevarne za
zdravje ljudi. To je še posebej izrazit problem pri živalih, ki so namenjene za prodajo kot
hišni ljubljenčki, saj te prihajajo v bližnji stik z ljudmi. Papige, včasih pa tudi druge ptice,
prenašajo bakterijsko bolezen psitakozo. Ker je bolezen nevarna tudi za ljudi, je potrebno
vse papige po uvozu zadržati v karanteni. Z želvami in kačami, ki so namenjeni za vzrejo
v terarijih, pa se neredko prenaša tudi bakterija salmonela (Salmonella sp.), ki pri ljudeh
povzroča prebavne težave.

Hišni ljubljenčki so
lahko prenašalci
bolezni.

Tujerodne vrste so lahko tudi posredniki pri prenosu bolezni med ljudmi, kot na primer
tigrasti komar ( Slepi potnik tuje krvi).
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Tujerodne vrste v Sloveniji

 Nejc Jogan (rastline) in Jana Kus Veenvliet (živali)
2. Tujerodne vrste v Sloveniji
2.1. Tujerodne rastline v Sloveniji
Tujerodnih rastlinskih vrst je v Sloveniji nepregledno veliko, sem lahko štejemo večino
okrasnih in drugih gojenih rastlin, mnoge plevele ... in seveda sodi sem še zelo neraziskana
skupina tujerodnih nižjih rastlin (alg in mahov). Med bolje preučenimi višjimi rastlinami je
od skupno nekaj čez 3000 vrst naše flore kar dobra petina tujerodnih, med njimi kakih
300 arheofitov (ki so prišli v našo floro pred več kot 500 leti), preostale pa so neofiti
(ustaljeni v flori manj kot 500 let) in efemerofiti (ti se pojavljajo v flori le prehodno).

Čeprav je le majhen
delež tujerodnih
rastlin invaziven, so
resen problem.

Dokler je pojavljanje prehodno ali vsaj ne ogroža strukture ali funkcije ekosistemov, tujerodne vrste praviloma še ne predstavljajo naravovarstvenega problema, predstavljajo le
potencialno nevarnost. Tako tudi pleveli, med katerimi je delež tujerodnih vrst zelo velik,
praviloma ne predstavljajo neposredne grožnje naravi, saj so vezani na motena rastišča
(predvsem na obdelana tla). Ožji definiciji invazivke ustreza pravzaprav razmeroma malo
rastlinskih vrst slovenske flore, našteli bi jih lahko 30 do 60, odvisno od tega, kako dosledni smo. A kljub temu predstavljajo resen problem, ki se ga še ne zavedamo dovolj.

2.1.1. Širjenje tujerodnih rastlin
Po načinu širjenja so invazivke zelo raznolike, pogosto pa imajo pred domorodnimi vrstami neke konkurenčne prednosti, zaradi katerih se lahko širijo uspešneje. Številne so enoletnice, ki proizvedejo orjaške količine semen, ta pa se lahko razširjajo z vetrom, v sočnih
plodovih, ki jih raznašajo ptice, ali pa se s kaveljčki oprijemljejo živali in človeka. Nedotike
celo same uspevajo odmetavati semena več metrov daleč. Neredko pa je pri širjenju aktivno pomagal tudi človek. Zaradi medonosnosti nekaterih invazivk so jih načrtno širili
čebelarji (žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), robinija (Robinia pseudacacia), amorfa
(Amorpha fruticosa), japonski dresnik (Fallopia japonica) ...), zaradi krmne vrednosti za divjad so druge vrste sadili lovci (topinambur (Helianthus tuberosus)), nekatere okrasne vrste
sadijo po vrtovih (budleja (Buddleia davidii), japonsko kosteničje (Lonicera japonica), japonska medvejka (Spiraea japonica), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) ...).
Na ta način lahko invazivke hitro zasedejo nova območja, na katerih pa je njihova
uspešnost odvisno tudi od podnebnih dejavnikov. Za obstoj populacij na novo zasedenih
območjih pa je navadno poleg širjenja s semeni zelo pomembno tudi vegetativno širjenje
in razraščanje. Številne zelnate trajnice (npr. japonski dresnik, zlate rozge, ...) imajo razrasel podzemni sistem korenik, ki preživijo celo več let redne košnje.

2.1.2. Napovedovanje invazivnosti
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Tudi tu ni splošnega pravila, nekatere so pač uspele naseliti velika območja, druge ostajajo ozko razširjene. Za skoraj vse invazivke velja, da so v svoji prvotni domovini splošno
razširjene, a kljub temu je na primer le majhen delež razširjenih severnoameriških rastlin
v Evropi postal invaziven. Vnaprej presoditi, katera vrsta bi utegnila postati invazivna, je
težko ( Sorodne vrste, a drugačen status). Najlaže o tem sklepamo, če se neka tuja vrsta
že nezadržno širi v predelih s podobnim podnebjem. Nekatere vrste se tako obnašajo
invazivno v različnih delih sveta, skoraj povsod, kamor jih je zanesel človek. Očitno
imajo torej nekakšen “invazijski potencial”, ki ga razvijejo, ko se pojavijo v konkurenčno
šibkejšem tujem okolju.

Tujerodne vrste v Sloveniji

Tujerodne vrste v Sloveniji
Primer 11

Sorodne vrste, a druga�en status
V Sloveniji najdemo pet vrst nedotik (rod
Impatiens). To so zanimive, pisane rastline, ki so ime dobile po nenavadnem načinu
razširjanja semen. Ko je plod zrel, se namreč že
ob najmanjšem dotiku razpoči, iz njega pa se vsujejo semena. Le ena izmed teh vrst, navadna nedotika (Impatiens noli-tangere), je domorodna.Vse druge vrste so v SloŽlezava nedotika
veniji tujerodne. Žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera), ki
(Impatiens glandulifera)
izvira iz zahodne Himalaje, so gojili po vrtovih že v začetku
20. stoletja, zaradi medonosnosti pa je bila priljubljena tudi pri
čebelarjih. Prvi zapisi o pojavljanju v naravnem okolju so iz 40-ih let 20. stoletja, nato
pa se je vrsta vzdolž rek začela hitro širiti. Danes je razširjena v večjem delu Slovenije,
razen v submediteranskem delu. Še posebej pogosta je vzdolž rek, kjer ponekod
popolnoma prerašča rečne bregove, s katerih izriva domorodne rastline. Žlezavo
nedotiko nedvomno lahko uvrstimo med invazivke. Poleg te se pri nas pojavlja še
druga invazivna nedotika - drobnocvetna nedotika (I. parviflora). Zaradi nizke rasti je
sicer nekoliko manj opazna, vendar ponekod gosto prerašča gozdna tla in prav tako
izriva domorodne rastline. Bistveno redkeje v naravi opazimo Balfourovo nedotiko
(I.balfourii) in breskvico (I. balsamina), ki sta prav tako okrasni vrtni rastlini, vendar se
očitno v naravnem okolju ne razmnožujeta. Ti dve vrsti sta torej zaenkrat prehodni
tujerodni vrsti, vendar ni izključeno, da se ta status v prihodnosti ne bo spremenil.

2.1.3. Invazivke v Sloveniji
Prva nezabeležena širjenja invazivk so se gotovo dogajala že zadnjih 500 let, ko je s
povečano stopnjo trgovanja med kontinenti hote ali nehote v novo domovino redno
prihajalo vse več semen tujerodnih vrst. Na območju današnje Slovenije so prva pojavljanja invazivnih rastlin zunaj vrtov zabeležena v drugi polovici 19. stoletja, ko so botaniki
z zanimanjem opazovali, kako se deljenolistna rudbekija širi z vrtov na bližnje gozdne
robove ( Ubežnice z vrtov). Nekatera širjenja invazivk pa so potekala tako hitro, da jim
je bilo težko slediti. O žvrklji (ambroziji) so tako še v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
govorili le kot o prehodno pojavljajoči se rastlini, ki izvira iz zavržene ptičje krme, danes
pa v jesenskem času skorajda ne moremo več najti kilometra ceste, ki ga ne bi obrobljala
žvrklja ( Nevarnost, ki se širi z vetrom).
Najbolj ogroženi habitatni tipi so obrečna visoka steblikovja in grmišča ter poplavni gozdovi, kjer so invazivke v nekaj desetletjih tako močno spremenile podobo vegetacije, da
si domorodnih združb sploh ne moremo več predstavljati. Precej ogroženi so tudi gozdni
robovi in poseke, še posebej na Primorskem, kjer jih zaraščata pajesen (Ailanthus altissima)
in robinija, v podrasti nekaterih naših najtoplejših gozdov pa prevladujeta japonska medvejka in japonsko kosteničje. Travišča je v zadnjih nekaj letih marsikje prerasla enoletna
suholetnica (Erigeron annuus). Pred invazijo niso varne niti nedostopne združbe skalnih
razpok, ki jih ponekod že naseljujejo pajesen, vzhodni klek (Thuja orientalis) in budleja.
Zaenkrat so razmeroma neogroženi le predeli Slovenije nad 600 m nadmorske višine, a
tudi tam se predvem na toplih legah neketere invazivke že širijo. Mnogolistni volčji bob
(Lupinus polyphyllus) in japonski dresnik pa se širita tudi nad 1000 m nadmorske višine.

Invazivne rastline so
ponekod v Sloveniji
že popolnoma spremenile domorodne
združbe.
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Tujerodne vrste v Sloveniji
Seznam slovenskih invazivk obsega kakih 30 vrst, ki pa jim zlahka dodamo še nekaj 10
naslednjih. Severnoameriške so npr. robinija (na Štajerskem imenovana trn) (Robinia pseudacacia), dve vrsti zlate rozge (Solidago canadensis in Solidago gigantea), žvrklja (Ambrosia artemisifolia), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), topinambur (Helianthus tuberosus)
..., iz vzhodne Azije izvirajo pajesen (Ailanthus altissima), žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), dve vrsti dresnika (rod Fallopia), japonska medvejka (Spiraea japonica) in japonsko
kosteničje (Lonicera japonica). Iz tropskih krajev izvira vodna solata (Pistia stratiotes), ki se
je v zadnjih nekaj letih razbohotila v savski mrtvici pri Prilipah v bližini Brežic, kjer uspeva
prezimiti zaradi naravnih toplih izvirov. ( Solata, ki je zadušila potok).
Po dosedanjem vedenju lahko kot najhujše invazivke V Sloveniji opredelimo naslednje
vrste:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amerikanski javor (Acer negundo L.)
veliki pajesen (Ailanthus altissima Desf.)*
pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia L.)
Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum Lamotte)
sirska svilnica (Asclepias syriaca L.)
luskasta nebina (Aster squamatus (Spreng.) Hieron.)
vodna kuga, račja zel (Elodea canadensis Michx.)
enoletna suholetnica (Erigeron annuus)*
japonski dresnik (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.)* in križanec z naslednjo vrsto
sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.)
laška repa, topinambur (Helianthus tuberosus L.)*
žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle)*
japonsko kosteničje (Lonicera japonica)
mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus Lindl.)*
navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.)
kalinolistni pokalec (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.)
vodna solata (Pistia stratiotes)
robinija (Robinia pseudacacia L.)
deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata L.)*
kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.)*
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Aiton)*
japonska medvejka (Spiraea japonica)*
vzhodni klek (Thuja orientalis L.)

* Za vrste, označene z zvezdico (*), so na spletni strani www.tujerodne-vrste.info/tujerodne_
rastline.html objavljeni informativni listi, v katerih so vrste podrobneje opisane.
Večina invazivk
izvira iz Severne
Amerike in vzhodne
Azije.
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Kot bi lahko pričakovali, izvirajo naše invazivne vrste iz klimatsko podobnih predelov, ki
jih je po svetu kar nekaj. Taki so npr. na severni polobli skrajni vzhodni predeli Azije, jugovzhod Severne Amerike, nekaj pa jih je tudi na južni polobli. Večina pri nas invazivnih vrst
je bila v naše kraje zanesena namenoma, saj se jih je gojilo ali se jih celo še vedno goji kot
okrasne ali uporabne rastline.
Ob novo zaznanem pojavljanju katerekoli izmed teh vrst v varovanem območju, je treba
takoj ukrepati. Najprej je potrebno ugotoviti dejansko razširjenost vrste in presoditi ali
vrsta ogroža doseganje varstvenih ciljev območja. Na podlagi tega oblikujemo ukrepe
ravnanja z vrsto, bodisi jo odstranimo, če pa to ni več mogoče pa presodimo ali je smiselno omejevati populacije s trajnim nadzorom.

Tujerodne vrste v Sloveniji
2.2. Tujerodne živali v Sloveniji
Če imamo na področju tujerodnih rastlin vsaj okviren pregled o pojavljanju in invazivnosti
vrst, pa je poznavanje tujerodnih živali v Sloveniji bistveno slabše. Razlogov za to je več.
Medtem ko velik delež tujerodnih rastlin izvira iz hortikulturne rabe in imajo tako bolj
ali manj enake poti vnosa, so ti pri živalih bistveno bolj raznoliki. Drugi razlog je specializranost zoologov za različne, pogosto majhne živalske skupine, zato so podatki razpršeni
po obsežni znanstveni in neznanstveni literaturi. Podatki o tujerodnih živalih se zaenkrat
nikjer organizirano ne zbirajo, potreba po zbiranju teh podatkov tudi nikoli ni bila jasno
izražena in le pri malokaterih živalskih skupinah so strokovnjaki posvečali pozornost tujerodnim živalim. Izjema so le nekatere skupine žuželk, med katerimi je veliko škodljivcev
rastlin in je njihovo spremljanje vključeno v sistem varstva rastlin. Relativno dober pregled
imamo tudi za tujerodne vrste rib.

V Sloveniji ni tradicije zbiranja podatkov
o tujerodnih živalih.

Tujerodne živali lahko v grobem razdelimo v tri skupine: 1. Vrste, ki so bile namerno
vnesene v državo in so bile naseljene v naravo ali pa so pobegnile iz ujetništva. 2.Vrste, ki
so bile nenamerno vnesene kot škodljivci ali slepi potniki v uvoženem blagu. 3. Vrste, ki
so se razširile v Slovenijo zaradi odstranitve geografskih ovir ali kot posledica spontanega
širjenja iz sosednjih držav.

2.2.1. Namerne naselitve tujerodnih živali
Pri namernih naselitvah tujerodnih vrst, človek od vnosa živali pričakuje določeno korist.
Tujerodne živali so naseljevali predvsem za namene lova in ribolova, redkeje za biološko
kontrolo, zato ni presenetljivo, da je med njimi največ sesalcev in rib (npr. jezerska zlatovčica
(Salvelinus umbla), muflon (Ovis musimon), alpski kozorog (Capra ibex). V Sloveniji je bilo, v
primerjavi s sosednjimi državami, malo naselitev tujerodnih vrst ptic (npr. fazan (Phasanius
colchicus). Nekatere vrste pa so bile namerno vnesene v državo za namene gojitve in so
bodisi pobegnile iz ujetništva ali pa so bile ob propadu gojitvenih obratov spuščene v
naravo (primeri: nutrija (Myocastor coypus), pižmovka (Ondatra zibethicus), pa tudi metulj
jamamaj ali japonski prelec (Antheraea yamamai).
Pod namerne naselitve lahko štejemo tudi spuščanje domačih ljubljenčkov (želv, akvarijskih rib) v naravo, saj gre pri tem za zavedno dejanje, največkrat v želji, da bi hišnemu
ljubljenčku omogočili boljše bivalne razmere ali pa se zgolj rešili bremena oskrbe.
V Sloveniji so imele še posebej velike škodljive vplive naselitve rib. K nam so naseljevali
vrste iz drugih držav in kontinentov, nekatere pa so preseljevali iz donavskega povodja v
jadransko in obratno (Slika 5). Zaradi ozke sorodnosti vrst pa so imela preseljevanja med
povodjema pogosto zelo velike negativne posledice za naravo.
80

število vrst rib

60

40

tujerodne v Sloveniji
tujerodne v povodju

20

0

domorodne

donavsko povodje

jadransko povodje

Slika 5. Število domorodnih vrst rib v donavskem in jadranskem povodju ter število preseljenih vrst
z drugega povodja ali naseljenih iz drugih držav (podatki so povzeti po Smolar-Žvanut, 2004).
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2.2.2. Nenamerne naselitve tujerodnih živali

Nenamerno
naseljenih živali je
bistveno več kot
tistih, ki so bile
naseljene namerno.

Med nenamerno naseljenimi živalskimi vrstami je veliko škodljivih organizmov, predvsem žuželk. Te vrste nezaželeno prihajajo v državo kot paraziti, škodljivci ali zajedavci
na rastlinah ali živalih ali v izdelkih iz njih. Ker te vrste pogosto povzročajo ekonomsko
škodo, predvsem v kmetijstvu in gozdarstvu, so danes vzpostavljeni mehanizmi za zgodnje
odkrivanje teh vrst. Kljub temu v Sloveniji beležimo številne vrste, ki so lahko sicer primarno škodljivci na kmetijskih rastlinah (npr. koruzni hrošč (Diabrotica virgifera), lahko pa
ogrožajo tudi domorodne vrste (račja kuga (Aphanomyces astaci). V tej kategoriji pa je še
ena pomembna skupina organizmov, to so živalske vrste, ki prihajajo v Jadransko morje z
balastnimi vodami ali potujejo kot pritrjene živali na trupih ladij.

2.2.3. Širjenje tujerodnih živali
Naselitev nekaterih vrst je človek sprožil z odstranitvijo geografskih ovir, bodisi izgradnjo
mostov ali prekopov. V Slovenijo je na ta način preko Sueškega prekopa pripotovalo kar
nekaj morskih živali, predvsem mehkužcev (npr. kosmati morski zajček (Bursatella leachi),
polž Rapana venosa).
Prisotnost mnogih živali pa je posledica njihovega širjenja iz sosednjih držav. To so
večinoma zelo mobilne vrste, ki bodisi z aktivnim letenjem (tigrasti komar Aedes albopictus), hojo (rakunasti pes Nyctereutes procyonoides) ali širjenjem po vodotokih (signalni rak
Pacifastacus leniusculus), v nekaj letih povečajo svojo razširjenost v novem okolju. Zaradi
geografske odprtosti Slovenije na vzhod (Panonska nižina) in zahod (Padska nižina) s
spontanim širjenjem k nam prihajajo številne nove tujerodne vrste ( Pikapolonica, ki ne
prinaša sreče).

Primer 12
Pikapolonica, ki ne prinaša sre�e
Le še vprašanje časa je bilo, kdaj se bo azijska pikapolonica razširila tudi v Slovenijo. Njeno prisotnost pri nas smo
potrdili leta 2008. V nekaterih zahodno evropskih državah
so odobrili uporabo pikapolonice v rastlinjakih za biokontrolo uši. Pričakovali so, da vrsta v Evropi v naravnem
okolju ne more preživeti. Kmalu pa so se pojavili dokazi
o številnih negativnih vplivih, zato so leta 2003 uvoz za ko- Azijska pikapolonica
mercialno rabo ustavili. Kljub temu se je azisjka pikapolonica (Harmonia axyridis)
v nekaj letih sama ali s transportom razširila po vsej Evropi. Azijske pikapolonice prezimujejo v gručah z več tisoč osebki. Zaradi številčnosti so velika nadloga. Pogosto
prezimujejo v stanovanjskih zgradbah, na podstrešjih, v stenah in majhnih špranjah.
Pozimi se zaradi ogrevanja prostorov prebujajo in izletavajo v stanovanjske prostore. Primernih metod za preprečevanje vstopa pikapolonic v stavbe še ni. Potrebno
je zapreti vse špranje, skozi katere bi lahko vstopile v notranjost. Če pikapolonice
naselijo stavbo, lahko število vsaj začasno zmanjšamo z lovom na črno fotopast.
Če želimo pikapolonice odgnati, bodo izpustile smrdeč, rumen izcedek. Vplivi na
biotsko raznovrstnost še niso dobro raziskani. Pričakujemo lahko tekmovanje za
hrano z domorodnimi vrstami pikapolonic in drugimi žuželkami, ki se hranijo z ušmi.
Poleg so tega azijske pikapolonice plenilci in plenijo tudi domorodne pikapolonice.
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3. Ravnanje s tujerodnimi vrstami

Pozorno
spremljajmo, katere
vrste so invazivne v
drugih državah.

 Jana Kus Veenvliet

Kljub temu, da v tujini intenzivno potekajo raziskave tujerodnih vrst, še vedno slabo poznamo lastnosti, zaradi katerih nekatere vrste postanejo invazivne. Da bi ukrepe načrtovali
pravočasno, moramo biti pozorni predvsem na vrste, ki pri nas še ne povzročajo večje
škode, vendar so že invazivne v drugih območjih ali državah s podobnimi podnebnimi
razmerami. Včasih lahko na invazivnost sklepamo tudi pri vrstah, ki so bližnje sorodnice znanih invazivk. Take vrste imenujemo potencialno invazivne vrste. Prav tem vrstam
moramo nameniti največ pozornosti, saj imamo (za razliko od držav, kjer so se vrste že
razširile) možnost, da ukrepamo pred vnosom vrste ali v začetnih fazah razvoja populacije.
Za tujerodno vrsto ne moremo določiti jasne meje, kdaj postane invazivna. To je namreč
odvisno od naše sposobnosti, da zaznamo in ovrednotimo škodo, ki jo povzroča vrsta, pa
tudi od velikosti ekonomske škode ali nevarnosti za zdravje ljudi.

učinkovit nadzor težaven,
zahteva veliko napora in
sredstev

nadzor populacij,
omejevanje širjenja

odstranjevanje
prvih žarišč

nadzor vnosa,
zgodnje zaznavanje

velikost populacije

Kot bomo spoznali v nadaljevanju pri ravnanju s tujerodnimi vrstami veljajo štiri ravni ukrepanja. Tak način delovanja je prilagojen pričakovani populacijski dinamiki vrst.
Za preprečevanje vnosa izvajamo različne preventivne ukrepe, s katerimi preprečimo
vnos vrst v državo ali v naravno okolje. Smiselno je vzpostaviti mehanizme zgodnjega
obveščanja in odkrivanja vrst, s katerimi zaznamo vrsto v začetnem obdobju, preden se
začne samostojno širiti. Dokler je omejena na majhna območja, so ukrepi odstranitve
še dokaj enostavni in finančno sprejemljivi. V kolikor ti ukrepi niso uspešni in se vrsta
ustali, je potrebno presoditi ali je vrsto potrebno (zaradi velike škode) odstraniti. Tujerodne vrste, ki se v naravnem okolju samostojno razmnožuje pa pogosto ni več mogoče
odstraniti, zato pri nekaterih vrstah izvajamo stalni nadzor populacij - jih omejujemo in
na ta način zmanjšamo škodo in upočasnimo širjenje na nova območja.To pa zahteva velik
napor in finančna sredstva (Slika 6).

čas
invazivnost vrste in škoda
uspešnost ukrepov
napor in finančna sredstva

Slika 6. Možnosti ukrepanja so omejene glede na velikost in razširjenost populacije tujerodne
vrste.
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Zakonodajni mehanizmi

namerna naselitev

nenamerna naselitev

splošen
nadzor na
mejah

presoja tveganja
za naravo
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NE
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vrste v naravi

vrsta je
odstranjena

Slika 7. Pregled možnih ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami in načinov odločanja
(prirejeno po Wittenberg & Cock, 2001).
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Opozorilo: zakonodajni del publikacije ni več aktualen. Posodobljen pregled predpisov
je objavljen na spletni strani www.tujerodne-vrste.info

Ravnanje s tujerodnimi vrstami
3.1. Preventivni ukrepi

 Jana Kus Veenvliet

Različni preventivni ukrepi za preprečevanje vnosa tujerodnih vrst v naravo predstavljajo temelj strateškega delovanja. Zaradi najrazličnejših poti vnosa in različnih tujerodnih
organizmov, je potrebno ukrepe načrtovati sistematično in premišljeno ter pri tem zagotoviti tudi sodelovanje ustreznih sektorjev. Preprečevanje vnosa tujerodnih vrst sicer
prinaša določene stroške, vendar je to vedno bistveno ceneje kot ukrepi odstranjevanja ali
nadzora tujerodnih vrst, ki bi se razširile in povzročile okoljsko ali gospodarsko škodo.
Pri izvajanju
preventivnih ukrepov
je nujno sodelovanje
med sektorji in
državami.

Večina do sedaj vzpostavljenih preventivnih ukrepov je usmerjena v preprečevanje vnosa
ali širjenja tistih vrst, za katere je že znano, da so škodljivci pri nas ali v drugih državah. To
so večinoma organizmi, ki bi lahko povzročili ekonomsko škodo v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa predstavljajo grožnjo za zdravje ljudi. V Evropi in Sloveniji pa so slabše razviti
preventivni ukrepi, s katerimi bi preprečili vnos tujerodnih vrst, ki lahko povzročajo škodo
biotski raznovrstnosti.
Preventivne ukrepe lahko razdelimo v naslednja sklopa:

•

Zakonodajni mehanizmi so ključni za zagotavljanje pravnih podlag za izvajanje preventivnih ukrepov, nadzora na mejah, nadzora v naravi in odstranjevanja tujerodnih
vrst. Poleg prepovedi uvoza ali posedovanja vrst, lahko zakonodaja vključuje tudi druge
ukrepe, s katerimi se preprečuje neželene naselitve, na primer presojo tveganja za
naravo ali nadzor na mejah. Nacionalna zakonodaja pa poleg tega določa tudi delitev
nalog in pristojnosti med institucijami in sektorji. To je na področju tujerodnih vrst še
posebej pomembno, saj se na tem področju križajo interesi različnih sektorjev. V Sloveniji mora biti nacionalna zakonodaja usklajena s pravnim redom Evropske unije. Ker
so tujerodne vrste globalni problem, so na zakonodajni ravni pomembne tudi mednarodne konvencije in sporazumi, ki so za podpisnice pravno zavezujoči in predstavljajo
okvir za delovanje na regionalni in globalni ravni.

•

Zgodnje obveščanje je sestavljeno iz sistema za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst in
sistema za obveščanje ustreznih institucij, javnosti in sosednjih držav. Pojav nove tujerodne vrste v državi lahko za sosednje države pomeni opozorilo za začetek usmerjenih
preventivnih ukrepov, bodisi pregledov na meji ali ciljnega iskanja tujerodnih vrst. Če
vrste uspemo prestreči ob vstopu v državo, smo ustrezno izvedli preventivni ukrep. V
kolikor pa je vrsta že v naravnem okolju pa mora biti na voljo ustrezen mehanizem za
hitro ukrepanje, da lahko vrsto v fazi, ko je omejena na majhno območje, odstranimo
iz narave. Na ta način preprečimo njeno širjenje in omejimo škodo. V Evropi je sistem
zgodnjega obveščanja vzpostavljen le za škodljive organizme rastlin in rastlinskih izdelkov ter za bolezni živali, še vedno pa nimamo celovitega sistema za zgodnje obveščanje
o vseh skupinah tujerodnih vrst.

3.1.1. Zakonodajni mehanizmi
V tem delu podajamo kratek pregled obstoječih mednarodnih predpisov, predpisov Evropske unije in nacionalnih predpisov na področju tujerodnih vrst. Opisano je stanje v letu
2009, vendar se predpisi lahko spremenijo, zato veljavnost ustrezno preverite.

3.1.1.1. Mednarodni predpisi
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Tujerodne vrste so obravnavane v različnih konvencijah in mednarodnih sporazumih.Ti so
za države pogodbenice pravno zavezujoči in države so dolžne zagotoviti izvajanje določil
in sklepov na nacionalni ravni. Najbolj celovito tujerodne vrste obravnava Konvencija o

Ravnanje s tujerodnimi vrstami
biološki raznovrstnosti, drugi mehanizmi pa obravnavajo le nekatere vidike tujerodnih
vrst ali pa so omejeni le na določene skupine organizmov. V tem poglavju predstavljamo
ključne dele konvencij in sporazumov, ki se nanašajo na tujerodne vrste, in sicer za tiste
konvencije, katerih podpisnica je tudi Slovenija.

• Konvencija o biološki raznovrstnosti
Originalno ime: Convention on biological diversity
Akronim: CBD
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1995
Določila o tujerodnih vrstah: Konvencija o biološki raznovrstnosti je edini pravno
zavezujoč mehanizem, ki celovito obravnava naseljevanje tujerodnih vrst, njihov nadzor
in odstranjevanje iz narave. Vsi drugi mednarodni pravni mehanizmi so omejeni le na
določene taksonomske skupine ali ekosisteme, Konvencija o biološki raznovrstnosti pa
pokriva tako vrste kot tudi nižje taksonomske skupine (npr. podvrste) in vplive na vse tipe
ekosistemov. Tujerodne vrste so obravnavane že v osnovnem besedilu konvencije. Tako
člen 8(h) nalaga podpisnicam konvencije, da “preprečijo, oziroma jih nadzorujejo ali odstranijo,
tiste tujerodne vrste, ki ogrožajo ekosisteme, habitate in vrste”. Konferenca pogodbenic Konvencije je kasneje sprejela še več pomembnih sklepov. Na 6. Konferenci pogodbenic so
države pogodbenice po več letih usklajevanj in pogajanj sprejele sklep VI/23, ki vsebuje
tudi usmeritve in načela za izvajanje člena 8(h) Konvencije o biološki raznovrstnosti5. Ta
načela za pogodbenice niso zavezujoča in služijo pogodbenicam predvsem kot okvir za
učinkovito ravnanje na nacionalni ravni.

Konvencija o biološki
raznovrstnosti edina
celovito obravnava
tujerodne vrste.

• Bernska konvencija
Polno slovensko ime: Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov
Originalno ime: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1999
Določila o tujerodnih vrstah: Bernska konvencija je pravno zavezujoč mednarodni mehanizem, s katerim se zagotavlja ohranjanje prostoživečih rastlin in živali in njihovih
naravnih življenjskih prostorov. Besedilo konvencije v 11. členu, točka 2, jasno obvezuje
pogodbenice, da bodo “ ... strogo nadzirale naseljevanje tujerodnih vrst.” Poleg tega je bilo v
sklopu konvencije sprejetih več priporočil, ki se nanašajo na tujerodne vrste. Med njimi je
najpomembnejše Priporočilo št. 99 6, sprejeto leta 2003, ki vsebuje Evropsko strategijo o
invazivnih tujerodnih vrstah. Strategija vsebuje smernice za pripravo in izvajanje nacionalnih strategij za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami.

• Bonnska konvencija
Polno slovensko ime: Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali
Originalno ime: Convention on the Conservation of migratory Species of Wild Animals
Akronim: CMS
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1998
Določila o tujerodnih vrstah: Konvencija v 3. členu, odstavek 4c, določa, da si morajo
pogodbenice, države na območju razširjenosti selitvenih vrst, vključenih v Dodatek I (vrste,
ki so kritično ogrožene na celotnem ali večjem delu območja razširjenosti), prizadevati,
“ … če je to izvedljivo in primerno, preprečiti, zmanjšati ali nadzorovati dejavnike, ki ogrožajo
ali bodo lahko ogrozili vrsto, vključno s strogim nadzorom uvajanja tujerodnih vrst in nadzorom
ali odstranjevanjem že naseljenih tujerodnih vrst, če je to izvedljivo in primerno.” Konvencija
5 CBD, 2002. Decision IV/23. Guiding principles for the prevention, introduction and mitigation of impacts
of alien species that threaten ecosystems, habitats or species
6 Recommendation No. 99 (2003) on the European Strategy on Invasive Alien Species
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spodbuja pogodbenice, da na območju razširjenosti selitvenih vrst, navedenih v Dodatku II
(vrste v neugodnem ohranitvenem stanju), sklepajo sporazume, kadar bi ti koristili vrstam.
Sporazum pa naj poleg drugih elementov vključuje tudi “ … e) ohranjanje in kjer je potrebno
in izvedljivo, obnovo življenjskih prostorov, ki so pomembni za ohranjanje ugodnega varstvenega
stanja vrste in zavarovanje takih življenjskih prostorov pred motečimi posegi, vključno s strogim
nadzorom naseljevanja tujerodnih vrst ali že naseljenih tujerodnih vrst, ki škodujejo selitvenim
vrstam.” V skladu s temi določbami se lahko za tujerodne vrste, ki ogrožajo selitvene vrste
iz Dodatka II, izvaja nadzor.

• Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic
Originalno ime: The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds
Akronim: AEWA
Status v Sloveniji: ratificiran leta 2003
Določila o tujerodnih vrstah: Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih
ptic je nastal pod okriljem Bonnske konvencije. Sporazum v členu III, točki 2g pogodbenice zavezuje, da med drugim “… prepovejo namerno vnašanje tujerodnih vrst vodnih ptic v
okolje in storijo vse potrebno, da preprečijo nenamerno izpuščanje takih vrst, če bi tak vnos ali
izpust posegal v ohranitveni status prosto živečega živalstva in rastlinstva; če so bile tujerodne
vrste vodnih ptic že vnesene, pogodbenice z ustreznimi ukrepi preprečijo, da bi te vrste ogrozile
domorodne vrste;”. Del sporazuma je tudi akcijski načrt, ki v poglavju 2.5 Vnosi vrst, določa
ukrepe, ki jih izvajajo pogodbenice:
Sporazum AEWA
omogoča državam,
da vzpostavijo
nacionalne ukrepe.

“2.5.1 Če pogodbenice menijo, da je to potrebno, prepovejo vnos tujerodnih vrst živali in rastlin,
ki lahko škodujejo populacijam, naštetim v Razpredelnici 1.
2.5.2 Če pogodbenice menijo, da je to potrebno, zahtevajo sprejetje ustreznih previdnostnih
ukrepov, da se izogne naključnemu pobegu tujerodnih vrst ptic iz ujetništva.
2.5.3 Pogodbenice sprejmejo ukrepe, ki so izvedljivi in ustrezni, vključno z odvzemanjem, s katerimi zagotovijo, da tujerodne vrste ali njihovi križanci, kadar so že bili vneseni na ozemlje
pogodbenic, niso potencialno nevarni za populacije, naštete v Razpredelnici 1.”

Primer 13
Sodelovanje Evrope
Pod okriljem Sporazuma o ohranjanju
afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic je
nastal tudi Mednarodni vrstni akcijski načrt za
ohranjanje beloglave trdorepke (Oxyura leucocephala) (International Single Species Action Plan
for the Conservation of the White-headed Duck Belolična trdorepka (Oxyura jamaicensis)
(Oxyura leucocephala)). Beloglava trdorepka je
močno ogrožena vrsta race. Na svetu so le štiri večje populacije te vrste, v Evropi
je največje število gnezdečih parov v Španiji. Beloglava trdorepka je ogrožena zaradi
izginjanja habitatov, prekomernega lova, še večji negativni vpliv na populacije pa ima
križanje z ozko sorodno belolično trdorepko. Slednja izvira iz Severne Amerike, v
Evropo pa so jo zanesli gojitelji ptic. Zaradi velikih negativnih vplivov so se evropske
države zavezale k izvajanju ukrepov odstranjevanja tujerodne belolične trdorepke
in križancev in pri tem stalno sodelujejo. Belolična trdorepka je vključena tudi na
Dodatek B Uredbe Sveta o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (338/97). Na podlagi tega lahko države članice EU
omejijo ali prepovejo zadrževanje belolične trdorepke pri fizičnih osebah.
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• Alpska konvencija
Polno slovensko ime: Konvencija o varstvu Alp
Originalno ime: Convention for the Protection of the Alps
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1995
Določila o tujerodnih vrstah: Alpska konvencija je okvir za ohranjanje naravnih ekosistemov Alp in promocijo trajnostnega razvoja na tem območju. V sklopu konvencije je bilo
sprejetih več protokolov, med njimi Protokol Varstvo narave in urejanje krajine, ki v 17.
členu določa, da “Pogodbenice zagotavljajo, da prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ne bodo
naseljevale na tista območja, na katerih se v do zdaj znani preteklosti niso naravno pojavljale.
Mogoče je predvideti izjeme, če je tako naseljevanje potrebno za določene rabe in ne bo negativno vplivalo na naravo in krajino.” Konvencija torej pogodbenicam nalaga le načine ravnanja
pri namernih naselitvah, nenamernih naselitev tujerodnih vrst pa ne obravnava.

Alpska konvencija
obravnava le
namerne naselitve
tujerodnih vrst.

• Ramsarska konvencija
Polno slovensko ime: Konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot
prebivališča močvirskih ptic
Originalno ime: Convention on Wetlands of International Importancce, especially as Waterfowl
Habitat
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1992
Določila o tujerodnih vrstah: Glavna cilja Ramsarske konvencije sta ohranjanje in smotrna
raba mokrišč, z izvajanjem aktivnosti na regionalni in nacionalnih ravni ter mednarodnim
sodelovanjem. Ramsarska konvencija v svojih določilih sicer neposredno ne omenja tujerodnih vrst, a je konferenca pogodbenic sprejela Sklepa VII.147 in VIII.188 o Tujerodnih vrstah in mokriščih, v katerih so invazivne vrste spoznane za pomembno grožnjo mokriščem.
V sklepu so navedene tudi aktivnosti, ki naj jih pogodbenice izpeljejo za preprečitev ali
omilitev škode invazivnih vrst na območjih mokrišč.

• Mednarodna konvencija o varstvu rastlin
Originalno ime: International Plant Protection Convention
Akronim: IPPC
Status v Sloveniji: prenovljena konvencija ratificirana leta 2005
Določila o tujerodnih vrstah: Mednarodna konvencija o varstvu rastlin je okvir za mednarodno sodelovanje na področju izvajanja skupnih in učinkovitih aktivnosti za preprečitev
širjenja in vnosa organizmov, ki so škodljivci rastlin ali rastlinskih izdelkov, ter spodbuja
izvajanje ustreznih ukrepov za njihov nadzor. Konvencija se ne nanaša le na kultivirane
rastline ali neposredno škodo škodljivcev in ima dovolj širok mandat, da jo je možno uporabiti tudi za zagotavljanje varstva domorodnih vrst v naravnem okolju. Pod okriljem IPPC
nastajajo tudi Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe, ki spodbujajo usklajeno izvajanje fitosanitarnih ukrepov na mednarodni ravni in varno trgovino, brez neupravičenega
omejevanja trgovine.Velika vrednost teh standardov je, da so priznani v sklopu Sporazuma
o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SPS sporazum) Svetovne trgovinske organizacije. Uporaba teh standardov sicer za pogodbenice IPPC ni zavezujoča, vendar državam,
ki fitosanitarne ukrepe pripravijo na podlagi Mednarodnih standardov IPPC, ni treba posebej dokazovati upravičenosti ukrepov.

7 Ramsar Convention, 1999. Resolution VII.14, Invasive species and wetlands
8 Ramsar Convention, 2002. Resolution VIII.18, Invasive species and wetlands

IPPC oblikuje
Mednarodne
standarde za
fitosanitarne ukrepe.
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V skladu s konvencijo mora vsaka pogodbenica vzpostaviti nacionalno organizacijo za varstvo rastlin.V Sloveniji to nalogo opravlja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (FURS),
ki deluje v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. FURS izvaja nadzor
(potencialnih) škodljivcev rastlin in pripravlja pomembne fitosanitarne predpise. Evropske
nacionalne organizacije za varstvo rastlin so povezane v Evropsko organizacijo za varstvo
rastlin (EPPO). Glavni cilj te medvladne organizacije je varstvo rastlin v Evropi in priprava mednarodnih strategij za preprečevanje vnosa in širjenja nevarnih škodljivcev. EPPO
vodi tudi sezname karantenskih škodljivcev (organizmi, ki lahko povzročijo gospodarsko
škodo, vendar še niso prisotni na območju ali pa še niso splošno razširjeni). Na seznam
A1 so uvrščeni tisti organizmi, ki na območju EPPO, še niso prisotni, na seznam A2 pa tisti,
ki so na območju že prisotni. Države članice EPPO so pozvane, da so še posebej pozorne
pri nadzoru vrst s teh seznamov. Na obeh je kar nekaj tujerodnih vrst.
EPPO je v sodelovanju z Bernsko konvencijo pripravil Evropsko strategijo za ravnanje
z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Oblikovana je bila Skupina za Invazivne tujerodne
vrste, ki je pripravila EPPO Seznam invazivnih tujerodnih vrst9, ki predstavljajo veliko
grožnjo za zdravje rastlin, okolje in biotsko raznovrstnost na območju EPPO. Državam, ki
jih te vrste že ogrožajo, je priporočeno, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje širjenja teh
rastlin. Čeprav je na seznamu 38 rastlin kar 16 vrst, ki so v Sloveniji že invazivne, Slovenija
zanje še ni začela izvajati priporočenih ukrepov.

• SPS sporazum

Države članice
WTO ne smejo
neupravičeno
omejevati trgovanja.

Polno slovensko ime: Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov
Originalno ime: Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
Status v Sloveniji: ratificiran leta 1995
Določila o tujerodnih vrstah: Države članice Svetovne trgovinske organizacije (World Trade
Organisation – WTO) morajo upoštevati pravila mednarodne trgovine z blagom, storitvami in intelektualno lastnino. Pravila mednarodne trgovine med državami urejajo številni
sporazumi, med katerimi je za področje tujerodnih vrst pomemben Sporazum o uporabi
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (SPS sporazum). Sporazum se sicer neposredno ne
nanaša na tujerodne vrste, temveč na škodljivce in bolezni, ki pa so pogosto tujerodne
vrste. SPS sporazum je namenjen predvsem zagotavljanju reda pri mednarodni trgovini,
predvsem preprečevanju neupravičenih omejitev trgovanja. Kljub temu pa daje SPS sporazum državam članicam možnost, da sprejmejo nacionalne ukrepe ali standarde za:
“(1) varstvo življenja in zdravja ljudi, živali in rastlin pred grožnjami, ki jih predstavlja vnos, ustalitev ali širjenje škodljivcev, bolezni ter prenašalcev ali povzročiteljev bolezni;
(2) preprečitev ali omejitev druge škode na območju države članice, ki bi bila posledica vnosa,
ustalitve ali širjenja škodljivca. “
Standardi, ki jih uveljavijo države, morajo temeljiti na znanstvenih podatkih in jih je dovoljeno uporabiti le do mere, ki je potrebna za zagotavljanje varstva življenja in zdravja
ljudi, živali in rastlin. V kolikor država članica pripravi ukrepe na podlagi mednarodnih
standardov, ki jih SPS sporazum priznava, ji upravičenosti ukrepov ni treba posebej dokazovati. Eni izmed standardov, ki jih priznava SPS sporazum, so Mednarodni standardi za
fitosanitarne ukrepe, ki so oblikovani pod okriljem IPPC konvencije. V kolikor se država
odloči za strožje ukrepe, mora upravičiti omejevanje trgovine z znanstvenimi dokazi, ki se
zberejo v postopku presoje tveganja.
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• CITES konvencija
Polno slovensko ime: Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami
Originalno ime: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora
Akronim: CITES
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1999
Pomembna določila o tujerodnih vrstah: Konvencija je sicer primarno namenjena nadzoru
trgovine z ogroženimi vrstami. Kljub temu je določilo XIV. člena konvencije pomembno
tudi za tujerodne vrste, saj določa, da: “Določbe te konvencije nikakor ne vplivajo na pravico
pogodbenic, da sprejmejo:
(a) strožje domače ukrepe, ki se nanašajo na pogoje trgovanja, pridobivanja ali prevoza osebkov
vrst iz Dodatkov I, II in III, ali popolno prepoved teh dejavnosti, ali
(b) domače ukrepe, ki omejujejo ali prepovedujejo trgovino, pridobivanje ali prevoz vrst, ki niso
vključene v Dodatka I, II ali III.”

Konvencija
CITES dopušča,
da pogodbenice
sprejmejo dodatne
ukrepe.

Evropska unija je to določilo uporabila za omejitev uvoza nekaterih tujerodnih vrst.

• Konvencija UNCLOS
Polno slovensko ime: Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu
Originalno ime: United Nations Convention on the Law of the Sea
Akronim: UNCLOS
Status v Sloveniji: ratificirana leta 1986, nasledstvo urejeno 1994
Določila o tujerodnih vrstah: Konvencija o pomorskem mednarodnem pravu ureja
vse vidike razmejitev morskih območij, okoljski nadzor, morske znanstvene raziskave,
komercialne dejavnosti, prenos tehnologij in reševanje sporov, ki se nanašajo na morska
območja. V obsežni konvenciji 196. člen nalaga pogodbenicam, da “ ... sprejmejo vse ukrepe,
ki so potrebni za preprečitev, zmanjšanje ali nadzor onesnaženja morskega okolja pod njihovo
pristojnostjo ali nadzorom, ki je posledica rabe različnih tehnologij, ali namerno ali nenamerno
naselitev tujerodnih vrst ali vrst, ki so nove za določen del morskega okolja in bi lahko povzročili
bistvene in škodljive spremembe.”

3.1.1.2. Predpisi Evropske unije
Zakonodaja Evropske unije od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 pomembno
določa tudi slovenski pravni red. Direktive in Uredbe Sveta Evrope morajo biti ustrezno
vključene v slovenske predpise in se nato izvajati na nacionalni ravni. Evropski predpisi s
področja tujerodnih vrst pa so precej pomanjkljivi. Zaenkrat namreč še ni vzpostavljen
celovit pravni okvir, s katerim bi urejali vse vidike tujerodnih vrst in pokrivali vse skupine
organizmov. Predpisi, ki jih navajamo v nadaljevanju, so učinkoviti le za nekatere skupine
organizmov, poleg tega so prednostno (ne pa izključno) namenjeni varstvu rastlin in živali,
ki so v gospodarski rabi.

Evropska unija še
nima celovitega
pravnega okvira za
tujerodne vrste.

Na ravni Evropske unije trenutno še ni nobenega zakonodajnega mehanizma, ki bi omogočal
omejitev uvoza ali izvoza rastlin in živali, ki niso GSO (razen štirih živalskih vrst, ki jih
navajamo v nadaljevanju) in nevretenčarjev, ki niso škodljivci rastlin ali patogeni živali. Prav
tako na ravni Evropske unije (razen tujerodnih vrst, ki so škodljivci rastlin) tudi ni nobenega celovitega mehanizma, ki bi določal ukrepe za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst in
njihovo odstranitev v začetnih fazah naselitve. Države članice EU so v skladu z Direktivo
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o habitatih10 in Vodno direktivno11 sicer dolžne preprečiti motnje vrst, ki se varujejo na
Natura 2000 območjih, in zagotoviti ugodno ekološko stanje voda.Vendar pa pri tujerodnih vrstah ukrepi na posameznih območjih niso zadostni, saj je potrebno ukrepe izvajati
širše. Na ravni Evropske unije prav tako ni predpisov, ki bi države članice zavezovale k
medsebojnemu obveščanju in skupnemu delovanju na področju odstranjevanja in nadzora
tujerodnih vrst. Evropska komisija sicer že več let pripravlja analize, kako na najustreznejši
način nadgraditi obstoječo zakonodajo, vendar trenutno ustrezne rešitve še ni.
Prost pretok
blaga znotraj EU
otežuje nadzor
nad prenašanjem
tujerodnih vrst.

Do pridružitve Slovenije Evropski uniji je bilo potrebno za uvoz prostoživečih tujerodnih
živali v državo pridobiti dovoljenje, za katero je bilo potrebno soglasje pristojne organizacije, da uvoz ne bo ogrozil domorodnih rastlinskih in živalskih vrst. Po vstopu Slovenije v
EU je bilo potrebno predpise prilagoditi načelu enotnega trga znotraj EU, tako da je sedaj
transport živih organizmov manj nadzorovan. Države članice sicer lahko prepovejo uvoz
določenih vrst, vendar to lahko storijo le v primeru, da škodljivih vplivov tujerodnih vrst
ni mogoče preprečiti na kakšen drug način kot z omejevanjem trgovine.
V nadaljevanju povzemamo najpomembnejša določila evropskih predpisov, ki se nanašajo
na tujerodne vrste.

• Uredbi Sveta o varstvu prosto žive�ih živalskih in rastlinskih vrst z
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
Namen Uredb Sveta12 je varstvo prosto živečih rastlin in živali ter zagotavljanje njihovega
ohranjanja z nadzorom trgovanja s temi vrstami. V slovenski pravni red so določila teh
uredb prenesena z Uredbo o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami13.
EU omejuje uvoz
štirih tujerodnih
živali, ki bi lahko
ogrozile domorodne
vrste.

Uredba Sveta 338/97/EC je primarno namenjena zagotavljanju izvajanja določil Konvencije CITES na območju EU, torej se nanaša predvsem na nadzor trgovanja z ogroženimi
vrstami. Kljub temu pa sta dva člena uredbe bistvena tudi za nadzor trgovine z invazivnimi
vrstami. Člen 4(6) določa, da lahko Evropska komisija vzpostavi splošne omejitve za uvoz
vrst iz določenih držav v EU tudi “… (d) za žive osebke vrste, za katere je bilo ugotovljeno,
da bi njihova naselitev v naravno okolje Skupnosti ekološko ogrozila domorodne prostoživeče
živalske in rastlinske vrste v Skupnosti.” Na podlagi tega je EU vzpostavila omejitev uvoza
štirih živalskih vrst, in sicer: želve rdečevratke (Trachemys scripta elegans), volovske žabe
(Rana catesbeiana), vodne želve Chrysemys picta in belolične trdorepke (Oxyura jamaicensis). Ta predpis pa omejuje le uvoz iz držav izven EU, ne pa tudi trgovine s temi vrstami
znotraj EU in izvoza v države izven EU. Ker so vse štiri vrste že prisotne v državah EU,
je učinkovitost takega mehanizma omejena. Uredba 338/97/EC v členu 9(6) določa, da
“… V skladu s postopkom iz člena 18 lahko Komisija določi omejitve za posedovanje ali prenos
živih osebkov vrst, glede katerih so bile v skladu s členom 4 (6) določene omejitve za vnos v
Skupnost.”

10 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst
11 Okvirna direktiva o vodah, 2000/60/EC
12 Uredbi Sveta o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi,
338/97/EC,1808/2001/EC
13 Uradni list RS 39/2008
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• Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah
Neposredna določila v zvezi s tujerodnimi vrstami vključujeta tudi Direktiva o habitatih14
in Direktiva o pticah15. Določila direktiv so prenesena v slovensko zakonodajo z Uredbo o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)16. Direktiva o habitatih v 22. členu
določa, da države članice “… (b) zagotovijo, da je namerno naseljevanje katerih koli tujerodnih
vrst v naravo urejeno, tako da to ne škoduje naravnim habitatom na njihovem naravnem območju
razširjenosti ali domorodnim prosto živečim živalskim in rastlinskim vrstam, če pa menijo, da je
to potrebno, tako naseljevanje prepovejo …”. Podobno tudi Direktiva o pticah v 11. členu
določa, da “… Države članice zagotovijo, da kakršno koli naseljevanje prostoživečih vrst ptic,
ki niso naravno prisotne na evropskem ozemlju držav članic, ne škoduje krajevnemu rastlinstvu
in živalstvu. O tem se posvetujejo s Komisijo.” Ta direktiva pa je omejena le na vnašanje tujerodnih ptic, ne pa tudi vrst drugih taksonomskih skupin.

• Direktiva o zadrževanju prosto žive�ih živali v živalskih vrtovih
Direktiva o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih17 primarno obravnava
varstvo prostoživečih živalskih vrst in ohranjanje biotske raznovrstnosti z ukrepi izdajanja
dovoljenj za živalske vrtove in inšpekcijski nadzor. Na področju tujerodnih vrst uredba
obravnava le nenamerne naselitve zaradi pobega živali iz ujetništva. Tako 3. člen direktive
določa, da države članice “ …. preprečujejo pobeg živali, da se izognejo možnemu ekološkemu
ogrožanju domorodnih vrst, in preprečujejo vdor škodljivcev in mrčesa od zunaj.”

• Direktiva Sveta o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov,
škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti
Na področju zdravstvenega varstva rastlin je v Evropski uniji vzpostavljen obsežen in
učinkovit zakonodajni okvir, ki temelji na določilih Mednarodne konvencije o varstvu rastlin. Določila so zajeta v Direktivi Sveta o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov,
škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti18. V slovenski pravni red so prenesene z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin19 in
številnimi podzakonskimi akti. Direktiva sicer predstavlja dobro osnovo za preprečevanje
vnosa škodljivcev rastlin, vključno s prostoživečimi rastlinami, in rastlinskih izdelkov, drugih tujerodnih vrst pa ne obravnava. Podobno, predvsem na ravni preprečevanja vnosa, so
zasnovane tudi številne direktive in uredbe Sveta s področja bolezni živali.Ti predpisi sicer
neposredno ne omenjajo tujerodnih vrst, temveč se nanašajo na bolezni živali in nekatere
prenašalce, ki so lahko tujerodnega izvora.

Direktiva 2000/29/
ES obravnava vnos
škodljivcev rastiln in
rastlinskih izdelkov.

• Uredba Sveta o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu
Na področju ribištva je bila leta 2007 sprejeta pomembna Uredba Sveta o uporabi tujih in
lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu20. Uredba je sicer omejena na rabo rib za namene
ribogojstva, v sklopu te pa pomembno ureja premike vrst med državami članicami ali izven območja EU, z namenom da se zmanjša potencialni vpliv teh vrst na vodno okolje in
tako prispeva k trajnostnemu razvoju sektorja ribogojstva.
14 Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, 92/43/EGS
15 Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih ptic, 79/409/EGS
16 Uradni list RS 49/2004 z dopolnitvami
17 Direktiva o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih 1999/22/EC
18 Direktivi Sveta o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti, 2000/29/ES
19 UPB 2, Uradni list RS 62/2007
20 Uredba Sveta o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu, 708/2007/ES

29

Ravnanje s tujerodnimi vrstami
• Direktive o gensko spremenjenih organizmih
Evropska unija ima dobro izdelano zakonodajo s področja gensko spremenjenih organizmov (GSO), ki pa se nanaša le na tiste invazivke, ki so gensko spremenjeni organizmi.
Evropska strategija o tujerodnih vrstah, ki je bila pripravljena v sklopu Bernske konvencije
iz obravnave izključuje GSO. Tudi slovenska zakonodaja o GSO ne obravnava tujerodnih
vrst, zato tudi direktiv tu ne obravnavamo podrobneje.

3.1.1.3. Nacionalni predpisi
• Predpisi s podro�ja ohranjanja narave
Tujerodne vrste primarno obravnava Zakon o ohranjanju narave 21. V skladu s tem zakonom je tujerodna živalska vrsta določena kot vrsta “, ki jo naseli človek in v biocenozi
določenega ekosistema pred naselitvijo ni bila prisotna; od vrst, ki so bile iztrebljene, se za tujerodne štejejo tiste, za katere v ekosistemu ne obstajajo več približno enaki biotopski in biotski
dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo”. Definicija tujerodne rastlinske vrste je še nekoliko
širša, saj se nanaša na območje cele države: “Tujerodna (alohtona) rastlinska vrsta je tista, ki jo
naseli človek in pred naselitvijo ni bila prisotna na ozemlju Slovenije.” Noben slovenski predpis
ne določa izraza invazivna tujerodna vrsta. Pravna praznina je tudi na področju odvzema
rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo domorodne vrste, saj podzakonski akt, ki ga
predvideva Zakon o ohranjanju narave, še ni bil sprejet.
Za razumevanje določil zakona sta pomembni še dve definiciji. V skladu z zakonom je
naselitev “vnos rastlin ali živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste niso bile nikoli
prisotne. Naselitev je lahko izvedena z namenom, da rastline ali živali v novem ekosistemu živijo,
ali je nezavedna in je posledica človekovega malomarnega ravnanja, npr. odmetavanje akvarijskih ali terarijskih živali v naravo ali omogočanje pobega živali iz ograjenih prostorov. Vnos živali
v prostor za gojitev živali ni naselitev.” Izraz doselitev je določen kot: “Doselitev je vnos rastlin
ali živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste že živijo.”
Pred namerno
naselitvijo tujerodne
vrste je treba
opraviti presojo
tveganja za naravo.

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave je naseljevanje rastlin in živali tujerodnih vrst
prepovedano. Naselitev lahko izjemoma dovoli Ministrstvo za okolje in prostor, če se v
postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti. Naselitev tujerodnih vrst živali, ki jih je dovoljeno
loviti, in rastlin, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, dovoli
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ob soglasju Ministrstva za okolje in
prostor. Tudi za te vrste je potrebno opraviti presojo tveganja. Doseljevanje tujerodnih
rastlin in živali, ki že živijo v določenem ekosistemu, mora biti spremljano in nadzorovano.
Kdor želi izvesti doselitev, mora o tem obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, vlogi pa
mora predložiti tudi ugotovitve presoje tveganja za naravo. Nadzor doseljevanja živali, ki
jih je dovoljeno loviti, po enakem postopku izvaja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano. Te določbe pa ne veljajo za rastline, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske
in gozdarske dejavnosti.
Postopek presoje tveganja za naravo je podrobneje predpisan s Pravilnikom o izvedbi
presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila22 , ki določa pogoje in način izvedbe
presoje tveganja za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prostoživečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih živali. Poudariti je treba, da se
presoja tveganja izvede za vsak primer vnosa ali gojitve posebej. Presoja se izvaja posebej
za vsako taksonomsko kategorijo, tudi nižjo od vrste. Prav tako se presoja tveganja iz-
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vede tudi za posamezne dele rastlin ali živali, ki se lahko na kakršenkoli način samostojno
razmnožujejo. Način presoje tveganja za vnos ali gojitev rastlin ali živali, ki so spremenjene
z uporabo genske tehnologije, določajo predpisi o gensko spremenjenih organizmih.
Za gojitev živali domorodnih ali tujerodnih vrst mora gojitelj pridobiti dovoljenje ministrstva. Izjema so vrste, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za
katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev23. Ta pravilnik določa (večinoma tujerodne)
vrste, katerih gojitev naj ne bi ogrožala domorodnih živalskih vrst (vplivi teh vrst na rastline niso upoštevani). Ta seznam pa se nanaša le na vrste za gojitev, torej na živali, ki se
zadržujejo v prostoru, ločenem od narave. Za naseljevanje tujerodnih vrst neposredno v
naravo ni nobenega seznama, ki bi določal izjeme in je za vse naselitve potrebno izvesti
presojo tveganja za naravo.
Natančnejše določbe v zvezi s pogoji za dejavnost komercialne gojitve osebkov prosto
živečih živalskih vrst ter umetnega razmnoževanja prosto živečih osebkov rastlinskih vrst
določa Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami24. Pred začetkom dejavnosti gojitve osebkov prostoživečih živalskih vrst v komercialne
namene je treba pridobiti dovoljenje za gojitev, pri čemer je za gojitev tujerodnih vrst
potrebno predložiti tudi poročilo presoje tveganja za naravo.
V skladu s predpisi Evropske unije, je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) 25, v 7. členu določena varstvena usmeritev: “… (5) Na Natura območja se ne
vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.” Uredba ne določa
nobenih ukrepov v zvezi s tujerodnimi vrstami, ki bi ogrožale domorodne vrste ali habitate Natura 2000 območij.

• Predpisi s podro�ja varstva rastlin
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin26 se nanaša na varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov
in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi. Ti organizmi so pogosto tujerodnega izvora, predvsem kot organizmi, ki se nenamerno vnašajo z blagom, embalažo ali
transportnimi sredstvi. Zakon določa tudi ukrepe za preprečevanje pojava in zatiranje
škodljivih organizmov, zdravstveni nadzor rastlin na notranjem tržišču ter pošiljk rastlin
pri uvozu, izvozu in tranzitu. Zakon izvaja Fitosanitarna uprava RS. Za inšpekcijski nadzor je zadolžena Fitosanitarna inšpekcija, ki vsaj za škodljive organizme rastlin zagotavlja
nadzor nad vnosom ter izvaja ukrepe zgodnjega obveščanja, nadzora in odstranjevanja.
Kadar gre škodljive organizme v gozdovih, nadzor v skladu z Zakonom o gozdovih izvaja
gozdarska inšpekcija v sklopu Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo.

Ukrepe zgodnjega
obveščanja in
odstranjevanja
izvaja Fitosanitarna
inšpekcija.

Poleg Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, je področje podrobneje urejeno še s 35
podzakonskimi predpisi. V skladu s temi predpisi se trenutno na območju Slovenije izvaja
intenziven nadzor in ukrepe za 15 škodljivih organizmov, med katerimi je večina tujerodnega izvora.
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• Predpisi s podro�ja lovstva
Zakon o divjadi in lovstvu27 določa, da se naseljevanje in doseljevanje domorodnih ali
tujerodnih vrst divjadi izvaja na osnovi načrtov lovsko upravljavskih območij ter v skladu
s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave. Način priprave načrtov lovsko
upravljavskih območij je predpisan s Pravilnikom o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo28,
ki med drugim določa, da morajo ukrepi za naseljevanje divjadi “… temeljiti na ugotovitvah
posebne študije Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki mora vsebovati
preučitev ustreznosti življenjskega okolja in možnosti trajnega preživetja naseljene divjadi.” Zakon o divjadi in lovstvu določa, da v “… oborah ni dovoljeno zadrževati tistih tujerodnih vrst
divjadi, ki bi lahko v primeru pobega iz obore spremenile genski sklad populacij domorodnih vrst
divjadi.” Zakon torej omejuje le zadrževanje tistih vrst divjadi, ki bi se lahko z domorodnimi križale, ne obravnava pa drugih vplivov tujerodnih vrst, do katerih bi lahko prišlo ob
pobegu osebkov v naravo.
Nekatere tujerodne
vrste so uvrščene
med divjad.

Nekatere tujerodne vrste, ki so bile v preteklosti namerno ali nenamerno naseljene na
območju Slovenije, so danes razvrščene med divjad in jih je torej dovoljeno loviti. Lovne
dobe za te vrste določa Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob29. Izmed tujerodnih vrst
so kot lovne vrste opredeljene: damjak (Dama dama), muflon (Ovis ammon musimon),
nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus), pižmovka (Ondatra zibethicus), rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides), alpski svizec (Marmota marmota), alpski kozorog (Capra ibex) in
fazan (Phasanius colchicus).

• Predpisi s podro�ja ribištva
Zakon o sladkovodnem ribištvu30 v 25. členu določa, da je prepovedano “… prenašati
žive ribe iz vodnega območja Donave v vodno območje Jadranskega morja in obratno.” Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah31 pa določa prostoživeče
vrste rib, ki so predmet ribolova.Vrste so razdeljene na domorodne vrste črnomorskega
(donavskega), domorodne vrste jadranskega povodja, tujerodne ribe in tujerodne rake.
Nekatere tujerodne vrste so poimensko naštete, v skladu s to uredbo pa so ribolovne
tudi vse tujerodne vrste rib, ki niso zavarovane po predpisih s področja ohranjanja narave.
Kljub temu Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah32 za štiri tujerodne vrste
(šarenka, potočna zlatovčica, jezerska zlatovčica ter podust v jadranskem povodju) določa
varstvene dobe. Pravilnik o komercialnih ribnikih33 določa, da se lahko v komercialni ribnik
vlaga le “… ribe, ki so vzrejene v ribogojnici in so:
- vrste rib, ki so lokalno prisotne;
- vrste rib, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ker ne ogrožajo domorodnih vrst rib
in ekološkega potenciala, v skladu s predpisi o ohranjanju narave.”

• Predpisi s podro�ja gozdarstva
Zakon o gozdovih34 nima neposrednih določil ki bi se navezovali na tujerodne vrste.
Pravilnik o varstvu gozdov35 med drugim ureja pogoje za sonaravno gospodarjenje in rabo
gozdov ter ohranjanje biotskega ravnovesja gozdnega ekosistema. V Pravilniku o spre-
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membah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov36 so tujerodne vrste tudi neposredno omenjene, in sicer kot dodatek 4. členu osnovnega pravilnika, v katerem se zadnji
odstavek sedaj glasi “…V gozd se ne dovoli vnašati rastišču neprilagojenih oziroma tujerodnih
drevesnih, grmovnih in zeliščnih vrst ter glivnih in živalskih vrst”. Pravilnik za to določilo ne
podaja možnosti izjem.

3.1.2. Zgodnje obveš�anje
Uvoz blaga, izdelkov in surovin, ki se je v zadnjih desetletjih bistveno povečal, predstavlja
enega največjih virov nenamernega vnašanja tujerodnih vrst. Izdelki, ki so še pred nekaj
leti veljali za “eksotične”, so danes del našega vsakdanjika. Trend povečevanja števila tujerodnih vrst, ki v naše kraje zaidejo z uvoženimi izdelki, lahko zaustavimo z ustreznim
sistemom zgodnjega obveščanja. S takim sistemom zagotovimo, da tujerodne vrste zaznamo kmalu po vnosu v novo okolje in začnemo z ukrepi za odstranitev vrst, preden se
te namnožijo in razširijo na nova območja.
V Sloveniji je sistem zgodnjega obveščanja vzpostavljen le za nekatere tujerodne vrste,
ki so škodljivci rastlin ali rastlinskih proizvodov. V Sloveniji, prav tako pa tudi v večjem
delu Evrope, še vedno ni vzpostavljen celovit sistem zgodnjega obveščanja, s katerim
bi odkrivali tudi druge tujerodne vrste, predvsem tiste, ki predstavljajo grožnjo biotski
raznovrstnosti. Pod okriljem Evropske okoljske agencije (European Environmental Agency
– EEA) sedaj poteka projekt, v sklopu katerega bodo predlagali možnosti za vzpostavitev
evropskega sistema za zgodnje obveščanje in izmenjavo informacij o invazivnih tujerodnih
vrstah, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost.
Zgodnje obveščanje lahko temelji na aktivnem iskanju določenih tujerodnih vrst, za katere je verjetno, da se bodo pojavile. Iskanje je osredotočeno na tiste vrste, ki so se v
sosednjih državah že izkazale za invazivne in bi lahko imele velike negativne vplive. Zato je
ključno sodelovanje med državami, saj se lahko med seboj obveščajo o pojavu novih organizmov in tako sprožijo bolj usmerjeno iskanje. Nove tujerodne vrste navadno iščemo
na lokacijah, kjer najverjetneje vstopajo v državo (pristanišča, letališča, industrijske cone).
Druga možnost zgodnjega obveščanja je, da sistematično pregledujemo območja z ustreznimi življenjskimi razmerami za tujerodno vrsto (npr. termalni potok) ali pa območja,
kjer zaradi naravovarstvene vrednosti nikakor ne želimo invazivnih tujerodnih vrst (npr.
zavarovana območja). Še posebej pri zgodnjem odkrivanju tujerodnih vrst na zavarovanih
območjih imajo lahko naravovarstveni nadzorniki ključno vlogo, saj svoja območja dobro
poznajo in lahko hitro in učinkovito zaznajo pojav novih vrst.

Z zgodnjim
obveščanjem lahko
preprečimo ustalitev
tujerodnih vrst.

Aktivno iskanje se lahko dopolnjuje s pasivnim zaznavanjem tujerodnih vrst. V tem primeru
aktivnosti niso usmerjene k iskanju določenih vrst, temveč gre za naključno zaznavanje
vrst, ki se nenadoma pojavijo v okolju in jih ljudje prepoznajo kot nekaj drugačnega. V
tem primeru je seveda ključno zavedanje ljudi, da je vrsta lahko tujerodnega izvora in ima
lahko njeno pojavljanje v okolju bistvene negativne posledice. Zato moramo ozaveščati
predvsem tiste skupine, ki veliko časa preživijo v naravi (npr. ribiči, lovci, naravovarstveni
nadzorniki). Prav tako pa moramo omogočiti tudi sistem zbiranja takih podatkov. V Sloveniji zaenkrat še nimamo sistema za zbiranje opažanj “neprepoznanih” vrst. Dokler ta
sistem ni vzpostavljen, se lahko obrnete na projektno skupino projekta Thuja (projekt.
thuja@tujerodne-vrste.info). Če sumite, da ste zabeležili tujerodno vrsto, nam posredujte
čim bolj natančno lokacijo (bližnji kraj, GPS koordinate), opis vrste, če je mogoče ga
dopolnite s fotografijami in vašo oceno razširjenosti vrste. Projektna skupina bo preverila
vaše opažanje, se po potrebi posvetovala z drugimi strokovnjaki, ter vam sporočila ugotovitve.
36 Uradni list RS 56/2006
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Države EU na
področju zdravstvenega varstva rastlin
dobro sodelujejo.

Na področju zdravstvenega varstva rastlin je uveljavljenih več ukrepov za preprečevanje
vnosa tujerodnih organizmov, ki so škodljivci rastlin ali rastlinskih proizvodov. Ukrepe
določata Evropska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) in Evropska komisija, izvajanje
ukrepov pa je naloga držav. V Sloveniji ukrepe izvaja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (FURS). Za usmerjeno iskanje tujerodnih organizmov je ključno sodelovanje med
državami, ki si izmenjujejo podatke preko Poročevalske službe EPPO (EPPO Reporting
Service), na podlagi teh podatkov, EPPO oblikuje sezname potencialnih škodljivih organizmov. Znotraj EU si države članice izmenjujejo informacije prek podatkovnega sistema
EUROPHYT.
Preprečevanje vnosa škodljivih organizmov se izvaja na več ravneh, in sicer:
• splošen monitoring
• monitoring uvoza/izvoza
• specifičen monitoring na velikih površinah.
Splošen monitoring obsega splošen nadzor tujerodnih škodljivcev kmetijskih rastlin. Na
podlagi tega nadzora se obvešča druge države in vzpostavlja nove ukrepe. Na področju
uvoza in izvoza rastlin in rastlinskih proizvodov veljajo na območju EU stroga pravila.Vse
pošiljke, za katere je zahtevano fitosanitarno spričevalo, med njimi so tudi vse pošiljke iz
držav izven EU, mora ob vstopu v EU pregledati fitosanitarna inšpekcija. Pošiljke, ki niso
skladne s predpisi ali pa so v njih prisotni škodljivi organizmi, so zavrnjene, uničene ali pa
se odredijo ukrepi za odstranitev škodljivih organizmov.
V preteklosti je bil pomemben vir tujerodnih organizmov lesen pakirni material (palete,
zaboji, škatle), saj se je zanj pogosto uporabljal nekakovosten, surov les. Leta 2004 je bil v
sklopu Mednarodne konvencije za varstvo rastlin (IPPC) sprejet standard. Ta je v slovensko zakonodajo prenesen s Pravilnikom o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material
v mednarodnem prometu37. Pravilnik določa, da mora biti ves lesen pakirni material, ki se
uvaža v Evropsko unijo po 1. marcu 2005, toplotno obdelan ali zaplinjen z metil bromidom
in imeti oznako na lesu v skladu z mednarodnim standardom ISPM-15.
Specifičen monitoring na velikih površinah se izvaja trajno ali le za krajše obdobje. Tak
monitoring služi ugotavljanju razširjenosti in načina širjenja škodljivih organizmov v EU, na
podlagi katerega se sprejme dodatne ukrepe. Monitoring se izvaja za določene organizme
po enakem postopku s testiranjem vzorcev (npr. pregledovanje semenskega krompirja za
pepino mosaic virus) ali vzorčenjem v naravi (npr. vzorčenje v iglastih gozdovih za prisotnost borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus).

3.2. Odstranitev in nadzor

 Tinka Bačič, Božo Frajman, Mario Lešnik

Za ukrepe nadzora
moramo trajno
zagotavljati finančna
sredstva.
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Ukrepe odstranitve ali nadzora izvajamo za invazivne tujerodne vrste ali potencialno
invazivne vrste. Dokler je vrsta invazivna le na majhnem območju, jo lahko poskusimo
popolnoma odstraniti iz narave. Način odstranjevanja vrste moramo izbrati glede na
značilnosti vrste. Običajno je treba ukrepe odstranjevanja izvajati skozi daljše časovno
obdobje, nato pa še nekaj let spremljati ali se bo vrsta ponovno pojavila. Kadar širjenja
ne uspemo preprečiti v zgodnjih fazah naselitve, se vrsta navadno tako razširi, da popolna
odstranitev iz narave ni več mogoča. V takem primeru nam preostane le še nadzor vrste.
To pomeni, da vrsto z enakimi metodami aktivno odstranjujemo iz okolja, vendar se
zavedamo, da vrste ne bomo uspeli v celoti odstraniti, bomo pa omejili širjenje in vsaj
zmanjšali negativne vplive. Ukrepi nadzora so tako trajni, kar seveda pomeni tudi stalne
stroške.
37 Uradni list RS 108/2004, 21/2007
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Odstranjevanje invazivk terja skrbno načrtovanje, tehtanje koristnih učinkov in škode,
ki jo pri tem v okolju naredimo. Da bi bilo odstranjevanje učinkovito, škoda na ostalih (zaželenih) organizmih pa čim manjša, moramo poznati biologijo vrst, ki jih želimo
odstraniti. Če gre za večje posege, je koristno, da si pred posegom ogledamo kakšen
primer dobre prakse, kjer so ti postopki že utečeni in uspešni.
S splošnega naravovarstvenega vidika je pri izvedbi ukrepov potrebno zagotoviti, da ob
odstranjevanju invazivnih vrst ne prizadenemo domorodnih vrst in da ne kršimo splošnih
etičnih načel in načel glede mučenja živali. Vedno skušamo usklajeno upoštevati tehnične,
pravne, organizacijske, finančne in naravovarstvene vidike. Še posebej je potrebno
upoštevanje zakonskih podlag, lastništva in določil splošnih upravnih postopkov, kadar gre
za ukrepe vezane na zakonske odredbe o dolžnosti zatiranja tujerodnih vrst (glej poglavje
spodaj). Še posebej, kadar je na območju prisotnih več tujerodnih vrst, moramo zaradi
omejenih človeških in finančnih virov pretehtati, za katere vrste so ukrepi smiselni. Vsaj
za rastline je že razvitih nekaj orodij38 za vrednotenje vplivov na biotsko raznovrstnost,
ki jih lahko z manjšimi prilagoditvami uporabimo tudi pri nas in na podlagi tega izberemo
ključne vrste.

Pred izvedbo
moramo ukrepe
pretehtati z različnih
vidikov.

Pred, med in po izvajanju ukrepov odstranjevanja in nadzora moramo izvajati monitoring
območja. Ta ima ključno vlogo pri nadzoru invazivk in pri preprečevanju njihove naselitve,
saj nam priskrbi podatke, na osnovi katerih se odločamo o ukrepih. Monitoring je pregledovanje in ocenjevanje stanja in sestave abiotskih virov, vrst, habitatov ali združb skozi
daljše časovno obdobje.Vključuje ponavljajoče vzorčenje na ploskvah oz. poligonih znotraj
populacij, s katerimi ugotavljamo spremembe. S sistematičnim zbiranjem podatkov pred in
po izvedbi ukrepo nam monitoring pokaže, kje so te metode uspešne in kje ne, oz. kje so
stranski negativni učinki preveliki. S pomočjo podatkov, zbranih pri monitoringu, dobimo
argumente o upravičenosti morebitnih posegov in znanje, ki ga uporabimo pri načrtovanju
posegov in njihovem vrednotenju.Tako so odločitve o posegih in njihovi uspešnosti dobro
utemeljene, zapravljanje finančnih in drugih virov za ponavljanje neučinkovitih ali škodljivih
posegov pa preprečeno.

3.2.1. Pravni vidiki ukrepov odstranitve in nadzora

 Mario Lešnik in Jana Kus Veenvliet
Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki kot edini mednarodni pravni mehanizem
neposredno obravnava vplive tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, v členu 8(h) nalaga podpisnicam konvencije, da “preprečijo, oziroma jih nadzorujejo ali odstranijo, tiste tujerodne vrste, ki ogrožajo ekosisteme, habitate in vrste”. S tem je pogodbenicam naložena skrb
za tujerodne vrste znotraj meja svoje države, na ta način pa se tudi omejuje širjenje in
škoda v sosednjih državah. V Sloveniji so se do sedaj izvedle le maloštevilne aktivnosti za
odstranitev ali nadzor tujerodnih vrst, ki imajo škodljive vplive na biotsko raznovrstnost.
Več in bolje usklajeni so fitosanitarni ukrepi za organizme, ki so škodljivci rastlin, s čimer
pa se omejuje predvsem gospodarska škoda.

Konvencija o biološki
raznovrstnosti pogodbenice zavezuje k
aktivnim ukrepom.

Kljub temu pa tudi pri nas v zadnjih letih prihaja do pobud po odstranitvi in nadzoru
tujerodnih vrst. Ker je naš pravni okvir na tem področju še nedograjen in pomanjkljiv, se
aktivnosti odstranjevanja in nadzora tujerodnih vrst ne usklajujejo in tudi niso podvržene
posebnemu nadzoru. Posamezniki in organizacije naj zato skrbno načrtujejo aktivnosti in
pred izvedbo ukrepov dobro pretehtajo pozitivne in negativne učinke ukrepov.

38 Morse, L.E., J.M. Randall, N. Benton, R. Hiebert & S. Lu 2004, An invasive Species Assessment Protocol,
Evaluating Non-native Plants for Their Impacts on Biodiversity. (http://www.natureserve.org/library/invasiveSpeciesAssessmentProtocol.pdf)
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Večina držav razvija dvotirno organiziranost neposredne izvedbe ukrepov proti invazivnim tujerodnim vrstam, ki so se kljub izvajanju preventivnih ukrepov uspeli naseliti na
njihovem ozemlju. Ločimo individualno ukrepanje posameznikov v okolju v njihovi zasebni
lasti in ukrepanje na zemljiščih in v habitatih, ki so v državni – družbeni lasti. Dobro je
razmejiti, katere vrste ukrepov in proti katerim organizmom lahko izvajajo posamezniki
z omejeno strokovno usposobljenostjo in katere ukrepe je bolje prepustiti organiziranim
pooblaščenim skupinam, ki razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem in opremo (npr.
razni zavodi, podjetja za deratizacijo in dezinsekcijo, lovska združenja, …).
Pri načrtovanju
ukrepov moramo
spoštovati lastništvo
zemljišč.

Pred izvedbo ukrepov moramo preveriti lastništvo. Lastnike zemljišč, kjer imamo namen izvajati ukrepe odstranjevanja invazivnih organizmov, je potrebno temeljito obvestiti in od njih dobiti pisno dovoljenje, razen če obstajajo od organov RS izdani predpisi, ki omogočajo izvedbo ukrepov tudi proti volji lastnika. V teh postopkih je potrebno
upoštevati vsa določila predpisov o splošnem upravnem postopku39. Preveriti moramo
tudi status območij (kmetijska območja, nekmetijska območja, naravovarstvena območja,
vodovarstvena območja, …), saj to pomembno vpliva na pravne in tehnične možnosti
ukrepanja.
Posamezniki naj bi izvajali ukrepe, ki ne zahtevajo velikega strokovnega znanja (npr.
mehansko zatiranje plevelov, pobiranje polžev, nekemično zatiranje žuželk, ….). Kadar
vključujemo v aktivnosti prostovoljce, moramo biti še posebej previdni pri odstranjevanju
strupenih živali ali rastlin in dati jasna navodila glede varstva pri delu. Vse večje ukrepe,
ki posegajo globlje v združbe rastlin in živali, naj bi izvajali le usposobljeni izvajalci. Ti
naj bi ukrepali le po institucionaliziranih shemah. Upravni organi RS (npr. Ministrstvo za
okolje in prostor RS (MOP), Fitosanitarna uprava RS (FURS), …) na osnovi podlag v zakonih vezanih na varstvo okolja in varstvo rastlin (npr. Zakon o varstvu okolja40 Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin41, …) lahko izdajo zakonske predpise, v katerih opredelijo
škodljive organizme, metode zatiranja in kriterije usposobljenosti za izvajalce zatiranja.
Večina predpisov, tako domačih kot tujih, je usmerjenih v ukrepanje proti organizmom, ki
lahko povzročijo občutno neposredno gospodarsko škodo. Vsi ukrepi temeljijo na izdelanih ocenah tveganj (angl. pest risk assesment). S takšnimi kvalitetnimi ocenami tveganj bi
morali obravnavati tudi posege v naravo. Modeli za ocene škod, ki nastanejo zaradi sprememb v naravnih habitatih niso tako dobro razviti, kot so razviti za gospodarske učinke
pri gojenih rastlinah, zato je pridobivanje strokovnih podlag za pripravo odredb o zatiranju invazivnih organizmov v naravnem okolju s strani ustreznih organov RS ali EU zelo
težko. Zato trenutno invazivni pleveli in invazivni vretenčarji niso navedeni v seznamih
karantenskih organizmov, ki jih obravnava direktiva 2000/29/EC in sistema ukrepov, ki
jih določa ta direktiva ni možno neposredno uporabiti proti tujerodnim organizmom v
naravnem okolju.
Kljub pomankljivim predpisom pa so že sedaj v veljavi nekateri predpisi iz različnih
področij, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju ukrepov odstranitve
in nadzora. V tem priročniku opisujemo stanje v letu 2009, ki pa se lahko spremeni, zato
naj načrtovalci preverijo veljavnost obstoječih predpisov in se po potrebi posvetujejo z
ustreznimi javnimi službami.
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39 Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS 24/2006
40 Uradni list RS 39/2006
41 Uradni list RS 62/2007
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3.2.1.1. Predpisi s podro�ja ohranjanja narave

 Leon Kebe in Jana Kus Veenvliet
Temeljni predpis, ki ureja področje tujerodnih vst je Zakon o ohranjanju narave42, ki v
17. členu določa, da je naseljevanje tujerodnih vrst prepovedano. Zakon določa le pojma
“tujerodna živalska vrsta” in “tujerodna rastlinska vrsta”, noben nacionalni predpis pa ne
določa pojma “invazivna tujerodna vrsta”. Glede odstranitve in nadzora tujerodnih vrst
je v 24. členu predviden podzakonski akt, s katerim bi določili “pogoje odvzema rastlin ali
živali tujerodnih vrst, ki ogrožajo domorodne vrste”. Ta pozakonski akt, ki bi temeljito uredil
področje, pa še vedno ni bil sprejet. Tako podrobnejših predpisov glede načinov izvedbe
ukrepov in morebiti tudi presojanja upravičenosti ukrepov z vidika ohranjanja narave v
Sloveniji še nimamo.
Izmed predpisov s področja ohranjanja narave pa moramo upoštevati še nekatere druge,
še posebej kadar ukrepe odstranjevanja in nadzora načrtujemo na območju, ki ima na
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status. To so:

•
•
•

območja Natura 2000, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih43
zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena44.

Status območja lahko preverite v spletnem Naravovarstvenem atlasu, ki je dostopen na
naslovu: http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ/.
Za izvedbo ukrepov na teh območjih moramo predhodno pridobiti naravovarstvene
pogoje in naravovarstveno soglasje. Če se poseg izvaja na zavarovanem območju ali
območju Natura 2000 oziroma območju daljinskega vpliva, je potrebno za posege izvesti
tudi presojo sprejemljivosti posega. Kadar se vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev
za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. Presoja sprejemljivosti se opravi skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja45. S presojo sprejemljivosti se za poseg v naravo ugotovijo pričakovani vplivi na varovana območja in presodi sprejemljivost izvedbe
posega na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost. Presojo
sprejemljivosti na podlagi zahteve Agencije RS za okolje izvede Zavod RS za varstvo narave in poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo na varovana
območja.

Za izvedbo ukrepov na območjih
ohranjanja narave
potrebujemo naravovarstveno soglasje.

Presoja ni potrebna le v primeru, kadar gre za posege, ki so neposredno povezani ali
potrebni za varstvo varovanih območij ter za posege, ki so opredeljeni v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
Za izdajo naravovarstvenih pogojev zaprosi izvajalec del (investitor). Vlogi, v kateri je
potrebno navesti, da se prosi za izdajo naravovarstvenih pogojev, mora biti priložena
idejna zasnova načrtovanega posega skladno z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji46. V vlogi je potrebno natančno opisati okoliščine, zaradi katerih smo se odločili
izvesti poseg odstranjevanja tujerodnih vrst, in zakaj so ti posegi smiselni. Navesti
moramo tudi natančno lokacijo izvajanja akcij. Vlogi je potrebno priložiti seznam par42
43
44
45
46

Uradno prečiščeno besedilo 2, Uradni list RS 96/2004
Uradni list RS 49/04 z dopolnitvami
Uradni list RS 111/04, 70/06
Uradni list RS 130/2004, 53/2006
Uradni list RS 55/2008
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cel na katerih bomo izvajali akcije ter zemljevid z vrisanimi območji predvidenih akcij. Za pridobitev soglasja je potrebnih 23 - 68 delovnih dni, zato aktivnosti načrtujte
pravočasno.
Naravovarstvene pogoje in naravovarstvena soglasja izdaja Agencija RS za okolje, zato
naslovite vlogo na naslov Agencija RS za okolje,Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. Obrazec, ki ga
je potrebno izpolniti za vlogo, lahko dobite na spletni strani http://www.arso.gov.si.

3.2.1.2. Predpisi s podro�ja zaš�ite živali in lovnih živali

 Jana Kus Veenvliet
Odstranitev in nadzor populacij tujerodnih živali neredko sproža etične pomisleke, zato
je potrebno take ukrepe še posebej skrbno načrtovati in o nujnosti ustrezno obveščati
javnost.
Pri ukrepih za živali
moramo upoštevati
etične in pravne
vidike.

Zakon o zaščiti živali47 v 26. členu navaja izjemne okoliščine, v katerih se dopušča usmrtitev živali. Med temi okoliščinami je dopuščena tudi usmrtitev, če je tako potrebno zaradi “ohranjanja naravnega ravnotežja” ali “če živali povzročajo občutno škodo, ki je ni
mogoče preprečiti na drugačen način”. Ta določila bi lahko uporabili tudi pri tujerodnih
prostoživečih živalih. Pri tem pa morajo biti uporabljeni strokovni načini in metode, ki
žival usmrtijo v trenutku oziroma s predhodno omamo ali v skrajnem primeru na način,
ki povzroča le neizogibno bolečino. Medtem ko so za rejne živali, enodnevne piščance,
kožuharje in poskusne živali predpisani načini omamljanja, zakola in usmrtitve, pa za usmrtitev prostoživečih živali natančnejši pogoji niso predpisani. Prostoživečo žival je ob
upoštevanju vseh predpisov o ohranjanju narave mogoče usmrtiti v skladu s predpisi,
ki urejajo lovstvo ali ribištvo, ali pa žival/i lahko usmrti veterinar, če gre za usmrtitev s
farmakološkimi sredstvi.
Nekatere tujerodne živali so v Sloveniji opredeljene kot lovne vrste in se z njihovimi
populacijami upravlja v skladu z načrti upravljanja z divjadjo. Za te vrste so v dolgoročnih
načrtih lovsko upravljavskih območij določeni cilji in ukrepi. Pri nekaterih tujerodnih vrstah je predvideno vzdrževanje teh populacij, za druge pa načrti določajo dolgoročno
odstranitev vrst, ki se izvaja z rednim odstrelom. Te ukrepe izvajajo za to pooblaščene
lovske organizacije.

3.2.1.3. Predpisi, ki se nanašajo na rabo fitofarmacevtskih sredstev

 Mario Lešnik
Pri uporabi kemičnih snovi za zatiranje tujerodnih organizmov v naravnem okolju obstajajo velike ovire, ki izvirajo iz mesta in načina uporabe. Večino dostopnih kemičnih
snovi za zatiranje škodljivih organizmov uvrščamo med fitofarmacevtska sredstva (FFS),
katerih uporaba je regulirana s Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih48. FFS so primarno
namenjena uporabi na kmetijskih rastlinah in v objektih, vezanih na kmetijsko pridelavo.
Uporaba prosto v naravnem okolju v registracijskih postopkih ni bila opredeljena. Zato
raba večine FFS v naravnem okolju ni možna. Ovira so tudi zakoni, ki regulirajo gospodarjenje in ravnanje z naravnimi viri. Tako za večino FFS velja, da jih ni možno uporabljati
v bližini voda (20 m varovalni pas; Zakon o vodah49 in Zakon o FFS). Prav neposredno
ob vodah se srečujemo s številnimi novimi invazivnimi rastlinami, ki pa jih tam ni možno
kemično zatirati. Posebnih formulacij herbicidov za uporabo v vodnem okolju pri nas
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48 Uradni list RS 35/2007
49 Uradni list RS 67/2002
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nimamo na voljo. Navedbe v navodilih za uporabo pri pripravkih na podlagi glifosata in
glufosinata, kot so »nekmetijska zemljišča« in »suhi in nepoplavljeni kanali« ne omogočajo
rabe teh pripravkov neposredno ob vodah.
Tudi zakon o gozdovih50 v 31. členu govori, da FFS v gozdovih ni možno uporabljati. Potem imamo še nekaj predpisov o naravovarstvenih območjih, nacionalnih parkih, Natura
območjih in drugih, kjer jasno prepovedujejo uporabo FFS.
Najkrajša pot za pridobitev informacij glede možnosti uporabe kemičnih snovi je preučitev
registracijskega statusa posameznih FFS na spletnih straneh fito-info (http://www.fito-info.
si/). Če iz informacij, dostopnih preko fito-info, ni možno razbrati možnosti uporabe, je
potrebno vprašanja glede možnosti rabe FFS nasloviti na FURS. FURS ima, samostojno
ali v sodelovanju z MOP, možnost presoje ustreznosti predlagane rabe nekega FFS v naravnem okolju izven območij kmetijske pridelave in možnost izdajanja izjemnih dovoljenj
za uporabo FFS. Postopki izdaje izrednih dovoljenj so zapleteni, zato morajo biti vzroki za
kemično ukrepanje zares tehtni (npr. reševanje ogroženih endemičnih vrst).

Informacije o
kemičnih snoveh so
dostopne na spletnem portalu Fito Info

3.2.2. Na�ini odstranjevanja in nadzora
Ukrepe za odstranjevanje ali nadzor tujerodnih vrst lahko razdelimo v tri skupine:

•
•
•

mehanično odstranjevanje
kemično zatiranje
biotično varstvo.

Ker so ukrepi pri rastlinah in živalih različni, jih podajamo ločeno.

3.2.2.1. Metode odstranitve in nadzora tujerodnih rastlin

 Tinka Bačič in Božo Frajman
• Fizi�no zatiranje invazivnih rastlin
Fizične metode so tiste, pri katerih ročno ali strojno odstranimo, ubijemo, poškodujemo
nezaželene rastline ali spremenimo razmere za njihovo rast, tako da propadejo. Fizične
metode so pogosto relativno drage in zamudne, takšno odstranjevanje je treba ponavljati
ali pa ga uporabljati v kombinaciji z drugimi metodami. Fizične metode so najboljša izbira
na naravovarstveno vrednih ali ekološko občutljivih območjih, saj imajo minimalen vpliv
na okolje, mogoče pa jih je tudi uporabljati zelo selektivno oz. tarčno, potrebna orodja
so preprosta in enostavno dostopna. Nadaljnja prednost fizičnih metod je, da je k delu
preprosto pritegniti tudi prostovoljce.

Na naravovarstveno
vrednih območjih
izvajamo predvsem
metode fizičnega
zatiranja.

Fizične metode lahko uporabljamo za odstranjevanje invazivk tako v kopenskih kot tudi
v vodnih okoljih.
Najpreprostejša fizična metoda odstranjevanja invazivk je puljenje oz. izkopavanje rastlin.
Potrebujemo le par delovnih rokavic, za večje rastline, grmovje in drevesa pa orodje za
izkopavanje. Pri uničevanju mladih rastlin oz. kalic je učinkovito prekopavanje z vrtnim
orodjem ali izkoreninjanje s pomočjo brane, kultivatorjev in podobno. Pri košnji pokosimo rastline s strojno kosilnico ali uporabimo srpe, kose ali mačete. Košnjo izvajamo
pred zrelostjo semen. Drevesa posekamo oz. požagamo s sekiro ali žago. Obnese se tudi
obročasto zarezovanje lubja; pri tem izrežemo približno 10 cm širok pas lubja okoli debla,
50 Uradni list RS 30/1993, 110/2007
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da preprečimo tok snovi po drevesu. Uporabimo nož, sekiro ali žago. Če imamo opraviti
z odprto površino, lahko uporabimo metodo zastiranja, pri čemer preprečimo rast kalic
s senčenjem z zastirko iz slame, žagovine ali s sintetičnimi zastirkami.
Med fizične metode lahko prištevamo tudi pašo, ki jo izvajamo po vnaprejšnjem načrtu
- intenziteto paše uravnavamo s številom živali, ki se pasejo na določenem območju, kot
tudi s trajanjem in pogostnostjo paše. Seveda moramo za načrtovanje poznati vpliv paše
na tarčne vrste.
Ponekod zatirajo invazivke tudi s pomočjo ognja. Gre za programiran, natančno načrtovan
in nadzorovan požig na tarčnem območju. Ponavadi je tak poseg najbolj koristen tam, kjer
posnema naravne vzorce pojavljanja požarov v ekosistemih, ki so se razvili s požarom kot
naravno motnjo.
Za zatiranje invazivk lahko izvedemo tudi ožiganje s pomočjo ožigalnikov, ki se uporabljajo
v kmetijstvu. Kot gorivo te naprave uporabljajo plin in so lahko nošene, vlečene ali samohodne. Za zatiranje rastlin ni treba popolnoma ožgati, dovolj je le, da močno poškodujemo
povrhnjico, zaradi česar se začne izsuševanje. Učinek ožiganja je pri širokolistnih rastlinah
večji kot pri ozkolistnih.
Fizične metode za odstranjevanje invazivnih rastlin v vodnih habitatih: požanjemo pas podvodne vegetacije od 1.5 m do 3 m pod površino vode, zberemo biomaso in jo odložimo
na kopnem. Dredžanje: potapljači odstranijo cele rastline skupaj s sedimentom, v katerem
rastejo. Plavajoče dele rastlin poberemo na gladini in odstranimo, da se rastline ponovo
ne pojavijo. Nižanje gladine (water drawdown) vode v jezeru, akumulaciji ali reki pod nivo
tarčne vodne vrste prav tako povzroči njen propad.
Po odstranitvi
moramo vse dele
rastlin moramo
primerno uničiti.

Upoštevati je treba, da se različne vrste rastlin različno odzivajo na poškodbe in stres.
Mnoge lahko ponovno poženejo, ko jih posekamo (npr. pajesen ali japonski dresnik), ali
pa se ukoreninijo deli rastlin, ki smo jih poskušali fizično zatirati. Pazimo, da semen in
vegetativnih delov, iz katerih bi se lahko invazivke ponovno razvile, še sami ne raznašamo
naokoli, ampak jih primerno uničimo. Po odstranitvi invazivk na mestih odstranitve ne
smemo pustiti gole površine, saj s tem damo možnost drugim invazivkam, da se spet hitro
naselijo.
Če želimo povsem odstraniti invazivne rastline z določenega območja, moramo odstraniti
vse trajne dele rastlin - gomolje, korenike in podobno, pa tudi izčrpati zalogo semen teh
rastlin v tleh. Zato je ponavadi treba kombinirati fizične metode z drugimi ali pa jih je
treba več let zapovrstjo ponavljati, in redno spremljati, če so se ponovno pojavile. Ob
načrtovanju fizikalnih metod moramo upoštevati tudi nezaželjene učinke izbrane metode na domorodno vegetacijo in favno. Tako npr. načrtujemo košnjo, ki je neselektivna
metoda, ob takem času, da s tem ne prizadenemo ptic, ki gnezdijo na tleh, malih sesalcev, členonožcev in podobno, kot tudi ne biotskih procesov, kot so opraševanje, plenilstvo, prehranjevanje. Pred izbiro metode je treba poznati biološke značilnosti (posebej
razmnoževalne) tarčne vrste. Tako na primer puljenje vrste z razraslo koreniko ni smiselno, saj nam ne bo uspelo izkoreniniti vseh podzemnih delov, iz delov korenike, ki bodo
ostali v zemlji, pa bodo kmalu pognali novi poganjki. Najboljši čas za uporabo fizičnih
metod je takrat, ko je tarčna rastlina najbolj občutljiva na poškodbe in preden se začne
razmnoževati oz. razširjati.
Pri zatiranju rastlin, ki so že oblikovale obsežne sestoje (npr. več deset m2 velika rastišča)
je pred načrtovano odstranitvijo priporočljivo presoditi posledice glede pojava procesov
erozije (plazenje zemlje na strminah, erozija rečnih bregov, …).V kolikor obstaja možnost
pojava takšnih procesov zaradi odstranitve, je potrebno takoj po odstranitvi izvesti zasa-
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ditev ali setev domorodnih rastlin. Če je tveganje veliko, se odstranjevanje izvaja postopno
v več etapah in v tistem delu leta, ko so možnosti za erozijske procese najmanjše.
Če povzamemo: z uporabo fizičnih metod invazivne vrste res lahko zatiramo, lahko pa
jih tudi nehote spodbujamo k rasti ali razširjanju in povzročimo negativne posledice na
domorodnih rastlinah oz. v ekosistemu.
Zato:
• nadzorujemo regeneracijo invazivk iz delov rastlin, ki ostanejo po posegu v okolju
• nadzorujemo morebitno kalitev in širjenje semen invazivk
• ublažimo oz. odpravimo razmere, ki omogočajo, da se invazivke ponovno naselijo (gole,
odprte površine, raznašanje zemlje z diasporami invazivk in podobno)
• ublažimo negativne vplive na zaželeno vegetacijo in druge komponente ekosistema.

• Kemi�no zatiranje invazivnih rastlin
Pri odstranjevanju invazivnih rastlin se pogosto uporabljajo tudi kemične metode. Z uporabo herbicidov lahko uspešno zatremo in preprečimo razvoj neželenih invazivnih rastlin,
pri tem pa moramo ravnati skrajno previdno in v skladu z navodili in zakonodajo (glej
poglavje 3.3.1.3.). Preprečiti moramo negativne vplive na druge rastline in okolico. Za
varno in učinkovito uporabo kemičnih sredstev je potrebno vedeti, na kak način različni
herbicidi učinkujejo in ubijejo rastlino, ter kakšna tveganja za okolje in druge organizme
so povezana z njihovo rabo.
Herbicidi so kemične substance, ki negativno učinkujejo na rast in razvoj rastlin ali
povzročijo njihov propad, tako da vplivajo na biokemične procese, ki potekajo v rastlinah.
Obstajajo sicer naravni herbicidi, pridobljeni iz živih organizmov ali naravnih substanc,
večina herbicidov pa je sintetično izdelanih. Zaradi negativnih vplivov na zdravje ljudi
in okolico, je treba s herbicidi ravnati previdno in v skladu z navodili, ki so priložena
posameznemu herbicidu. Predvsem je potrebno vedeti, kje, kdaj in kako jih lahko uporabimo in če je pri tem potrebno uporabljati kakšno zaščitno opremo (npr. rokavice).

Herbicidi imajo lahko
negativne vplive na
okolje in zdravje ljudi.

Nekaj osnovnih načel za ravnanje s herbicidi:
• uporabljajo naj se le v primeru, kadar je korist nadzora invazivk večja kot morebitni
negativni učinki in v primerih, ko drugih metod za nadzor ni ali pa bi te povzročile
dodatno škodo v okolju
• potrebno je upoštevati vsa navodila za uporabo, priložena herbicidu
• pri uporabi je treba čim bolj zmanjšati možnost negativnih vplivov na okolje.
Na učinkovitost delovanja herbicidov vplivajo številni faktorji, ki jih v splošnem lahko
označimo kot biotske, abiotske in tehnične:
Biotski:
• razvojna stopnja rastline (kalica ali odrasla rastlina)
• življenjski cikel rastline (enoletnice, dvoletnice, trajnice)
• rastna aktivnost (aktivno rastoče ali dormantne)
• sistematska skupina rastlin (trave, dvokaličnice, ...).
Abiotski:
• vremenski pogoji (padavine, suša, veter, temperatura)
• kemične značilnosti voda v okolici (pH, trdota vode, pretok)
• značilnosti prsti (tekstura, pH, vsebnost organskih snovi).
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Tehnični:
• tehnike nanosa herbicidov (škropljenje listov, obroč na bazi rastline, odstranjevanje
skorje in nanos, vbrizgavanje v steblo, nanašanje na odsekano deblo)
• čas nanosa (pred olistanjem, po olistanju)
• stopnja nanosa (glede na navodila priložena k herbicidu, primerna kalibracija naprav)
• natančnost nanosa (oprema, izobraževanje osebja, izkušnje, različne tehnike).
Pred odstranitvijo invazivk s herbicidi si je potrebno natančno ogledati območje in okolico, po tretiranju s herbicidi pa je potreben tudi monitoring in ocena uspešnosti ter ponoven nanos, če je to potrebno. Včasih je po posegu potrebna revegetacija z avtohtonimi
vrstami.

• Ukrepi bioti�nega varstva

Pri biotičnem varstvu
navadno vnesemo nov
tujeroden organizem.

Naravni sovražniki, paraziti, parazitoidi, patogeni, predatorji in kompetitorji, igrajo pomembno vlogo pri reguliranju velikosti populacij rastlin v njihovem naravnem okolju. Odsotnost
naravnih sovražnikov lahko pomembno prispeva k invazivnosti rastlin zunaj naravnega
območja razširjenosti. Pri ukrepih biotičnega varstva škodljive organizme odstranimo z
živimi organizmi, ki so njihovi naravni sovražniki. Ker tujerodne vrste običajno v novem
okolju nimajo naravnih sovražnikov, je potrebno za namene biotičnega varstva tujerodnih
vrst vnesti nov tujerodni organizem. Vnos novih tujerodnih organizmov pa je lahko tudi
tvegan, saj lahko vrsta napade tudi domorodne vrste in povzroči dodatno škodo. Zato je
biotično varstvo strogo nadzorovano. V Sloveniji ga ureja Pravilnik o biotičnem varstvu
rastlin51, ki določa postopke ravnanja/uporabe organizmov za biotično zatiranje. Pravilnik vsebuje tudi seznam domorodnih in tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo
rastlin. Predvsem kadar gre za uvoz tujerodnih vrst, je potrebno upoštevati tudi Pravilnik
o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne in razvojne namene in
za delo pri žlahtnjenju rastlin52.

• Kombiniranje na�inov zatiranja
Pogosto je naučinkovitejša kombinacija različnih metod zatiranja.Tako je na primer sekanje
lesnih rastlin in premaz štorov s herbicidom bolj učinkovito kot puljenje in sekanje lesnih
vrst. Paša lahko na primer zmanjša preveč bujno vegetacijo in olajša dostop na mesta, kjer
želimo uporabiti katero od fizičnih metod zatiranja. Fizične metode lahko uporabimo, da
znižamo tarčne rastline, da postanejo dostopne pašnim živalim. Paša pripomore k omejitvi
ponovnega poganjanja in regeneracije drevesnih in grmovnih vrst, ki smo jih predhodno
fizično zatirali. Programirano požiganje nam omogoči dostop na mesta, kjer želimo mehansko ali ročno odstranjevati tarčne rastline. Nadalje ga lahko uporabimo za odstranitev
biomase oz. delov rastlin, ki bi se še lahko obnovili.

• Pregled metod za najpogostejše invazivne rastline
Kot smo že omenili, imamo v Sloveniji le malo izkušenj z odstranjevanjem invazivnih rastlin. Kljub temu si lahko pri načrtovanju ukrepov pomagamo z izkušnjami iz drugih držav.
V spodnji tabeli povzemamo priporočene metode za odstranjevanje nekaterih invazivk,
podrobnejše napotke pa boste našli v literaturi, ki je navedena v tretjem stolpcu in citirana
na koncu tega poglavja.
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Tabela 1. Pregled priporočenih metod odstranjevanja in nadzora nekaterih tujerodnih rastlin.
Ime vrste

Priporočene metode

Priporočena literatura

veliki pajesen
Ailanthus altissima

Odstranimo del lubja (vendar ne okoli celega ste- Lewis, 2007
bla) in na odkriti del nanesemo herbicid. Mlade
rastline porežemo in na odrezani del nanesemo
herbicid. Žaganje dreves in zažiganje nadzemnih delov se ni izkazalo za učinkovito, ker drevo
ponovno požene iz korenin.

amorfa
Amorpha fruticosa

Mlade rastline pokosimo, večje grme pa porežemo. Arany, brez letnice
Uvedemo intenzivno pašo, s katero omejujemo
rast grmov.

japonski dresnik
Fallopia japonica

Rastline izkopljemo skupaj s korenikami in okoliško
prstjo in material zakopljemo nekaj metrov globoko. Preprečiti moramo tudi prenašanje prsti z
rastišč na druga območja. Rastline lahko uničimo
tudi s herbicidi ali herbicide vbrizgamo v stebla,
vendar moramo postopek ponavljati več let. Paša
in košnja brez uporabe herbicidov nista učinkoviti.

kanadska in orjaška
zlata rozga
Solidago canadensis/
S. gigantea

Košnja dvakrat letno (pred in tik pred cvetenjem) Kabuce, 2006
zmanjša številčnost, vendar rastline ne iztrebimo. lastna opažanja
Na Radenskem polju se je kot učinkovito izkazalo tudi puljenje rastlin po deževju, ko je zemlja rahlejša, vendar je ta metoda primerna le za
manjše površine.

žlezava nedotika
Impatiens glandulifera

Puljenje rastlin (najbolje po dežju) ali rezanje tik Helmisaari, 2006
nad tlemi spomladi in zgodaj poleti, preden dozor- lastna opažanja
ijo semena. Aktivnosti ponavljati najmanj 3 leta,
saj so tako dolgo kaljiva semena v pristi.

Devon Knotweed Forum, brez letnice
Kelly, 2008
Kabat et al. 2006

3.2.2.2. Metode odstranitve in nadzora tujerodnih živali

 Mario Lešnik
Pri živalih uporabljamo različne metode za vretenčarje in nevretenčarje. Pri vretenčarjih
se moramo pred odstranitvijo odločiti, ali se živali ubije, ali pa je možna preselitev v njihovo domače okolje. Odstranitev se izvede s pomočjo različnih oblik lova (pasti, odstrel,
….) ali z nastavljanjem zastrupljenih vab. V primeru odločitve, da se živali ciljnih populacij
ubije je potrebno zatiranje izvesti skladno z vsemi etičnimi in strokovnimi standardi, ki so
znani v okviru organizacij, ki izvajajo lov, ribolov ali druge oblike regulacije populacij divjih
živali.V kolikor se ubitih tujerodnih živali ne uporabi za prehrano ljudi in domačih živali, jih
je potrebno odstraniti na sanitarno primeren način. Zagotoviti je potrebno preprečevanje
raznašanje kužnih bolezni ali zastrupljanje živali, ki bi se hranile s kadavri.Vse uporabljene
metode morajo biti visoko specifične (npr. tip pasti ali način nastavljanja zastrupljenih
vab) tako, da med izvedbo ne prizadenemo domorodnih živali. Lovilne naprave in sredstva morajo ustrezati standardom, ki veljajo za lov in ribolov na avtohtone živali. Pri
uporabi zastrupljenih vab je potrebno preprečiti dostop neciljnim živalim. Uporabljati se
sme le zastrupljene vabe, ki vsebujejo v RS registrirane aktivne snovi. Zastrupljene vabe
je potrebno nadzirati in jih po prenehanju uporabljanja odstraniti. Upoštevati je potrebno
vsa strokovna določila, ki izhajajo iz zakonodaje o lovstvu in ribištvu.
Možnosti za popolno odstranitev tujerodnih nevretenčarjev so majhne, ker je navadno ob
njihovem odkritju prostorska razpršitev organizmov tako obsežna, da ni možno povsem
razmejiti naseljenega območja, oziroma območja, kjer naj se ukrepi izvajajo. Z okoljskega
stališča dajemo prednost uporabi nekemičnih metod, če pa ne gre drugače, posežemo tudi
po kemičnih snoveh. Med nekemične metode štejemo lov na pasti (svetlobne, električne,
feromonske, prehranske, lepljive in barvne vabe, na privabilne rastline, …). Pasti morajo

Nevretenčarje bomo
iz naravnega okolja
težko odstranili.
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biti dovolj specifične, da ne pobijemo prevelikega števila neciljnih žuželk. Uporaba nekaterih insekticidov je sicer možna, vendar le na način in na območjih, ki so skladna z registracijsko odločbo pripravkov. Pred kakršno koli uporabo insekticidov v naravnem okolju
se je potrebno posvetovati s FURS.
V nekaterih primerih, je bolj kot uporaba insekticidov, smiselno uničenje celotnih rastlin
napadenih od invazivnih tujerodnih žuželk (npr. odstranitev posameznih dreves in grmov
pri napadu od kaparjev in listih zavrtačev, …).
Tudi pri živalih lahko uporabimo ukrepe biotičnega varstva. Uporaba naravnih sovražnikov
(plenilci, paraziti, …) navadno služi trajni regulaciji populacij tujerodnih organizmov in
ne omogoči popolnega iztrebljenja le teh. Večinoma je potrebno uvoziti tujerodne naravne sovražnike, kar prinaša nova bolj ali manj obvladljiva tveganja. Vsi postopki glede
nabave naravnih sovražnikov in njihovega sproščanja morajo teči skladno s Pravilnikom
o biotičnem varstvu rastlin53. Primer, ki ga pri nas beležimo kot uspešno ukrepanje, je
naselitev parazitske osice Neodryinus typhlocybae Ashmead, ki zajeda medečega škržatka
(Metcalfa pruinosa Say). Izkušnje, pridobljene v okviru tega projekta, je možno s pridom
uporabiti v drugih poskusih izvedbe biotičnega zatiranja.

3.3. Obveš�anje in ozaveš�anje javnosti
Ozaveščanje moramo
izvajati ob vseh
ukrepih ravnanja s
tujerodnimi vrstami.

Pri vnašanju tujerodnih vrst je vedno vpleten človek. Bodisi je vrste namerno naselil ali pa
so te kot slepi potniki pripotovale z blagom ali ljudmi. Prav zato je ozaveščanje pomemben element preventivnega delovanja, s katerim želimo preprečiti ali vsaj omiliti negativne
vplive tujerodnih vrst. Ozaveščanje o tujerodnih vrstah pa ni vedno enostavno. Veliko
preprosteje je predstaviti vplive onesnaženja, saj so ti bolj očitni (npr. smrad, pogin živali).
Tudi posledice uničenja življenjskega prostora, npr. posek gozda, ljudje opazijo in zlahka
razumejo, da bo to imelo posledice za gozdne živali. Vplive tujerodnih vrst je težko predstaviti, še posebej kadar gre za zapletene medvrstne odnose in posredne vplive tujerodnih
vrst. Ko so vplivi tako veliki, da smo jih ljudje sposobni zaznati, je za naravo pogosto že
prepozno. Poleg tega nekatere, še posebej namerno naseljene vrste, določenim skupinam
ljudi prinašajo koristi, ki se jim niso pripravljeni odreči. Predvsem mnoge okrasne rastline,
ki so pobegnile v naravo, pa s svojim lepim videzom, odvračajo pozornost od resnih negativnih vplivov na domorodne rastline.
Ozaveščanje o tujerodnih vrstah lahko izvajamo na več ravneh. Lahko ozaveščamo tiste
skupine ljudi, ki s svojim delovanjem največ prispevajo k širjenju nekaterih tujerodnih vrst.
Če vsaj del akvaristov in teraristov ozavestimo o posledicah spuščanja živali v naravo,
bomo s tem rešili kakšen kal ali ribnik in njihove domorodne prebivalce. Širjenje nekaterih okrasnih tujerodnih rastlin z vrtov v naravo bi bistveno zmanjšali že, če bi vrtičkarje
prepričali, da ostanke rastlin kompostirajo v neposredni bližini vrtov. Nekatere druge poti
vnosa tujerodnih vrst pa bomo lahko preprečili le z ostrejšimi ukrepi na področju uvoza
blaga in surovin. Pri takšnih ukrepih, ki deloma posegajo na področje svobodne trgovine,
pa je ključno ozaveščanje splošne javnosti, da ljudje razumejo nujnost ukrepov.
Za nekatere invazivne tujerodne vrste, ki povzročajo škodo v okolju, bomo morda sprejeli ukrepe za njihovo odstranitev ali omejevanje številčnosti. Pri tem je ključno razumevanje javnosti, še posebej kadar gre za živali. V mnogih državah so odstranitev tujerodnih
sesalcev in ptic spremljali protesti varuhov živali, ki so bili ponekod tako ostri, da je
bilo potrebno posredovanje sodišč. ( Naravovarstveniki in varuhi živali na nasprotnih
bregovih).
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Primer 14
Naravovarstveniki in varuhi živali na nasprotnih bregovih
Siva veverica (Sciurus carolinensis) izvira iz Severne
Amerike. Vrsta ima sedaj populacije v Veliki Britaniji in
Italiji. Italijanske populacije so posledica naselitve dveh
parov v zasebnem parku, od koder so se v 50 letih
razširile na območje 880 km2. Sive veverice so začele
izpodrivati domorodno rdečo veverico (Sciurus vulgaris),
zaradi številčnosti pa so povzročale tudi veliko škode
v gozdovih. Ker so se v Italiji zavedali nevarnosti, so že
leta 1997 pripravili načrt odstranitve sivih veveric, da
Siva veverica
bi tako preprečili nadaljne širjenje vrste. Predviden je
(Sciurus carolinensis)
bil lov veveric v pasti, nato inicjiranje pomirjevala in usmrtitev z uspavalom. Začela se je poskusna odstranitev manjše populacije, vendar so
ukrepom močno nasprotovali varuhi živali, podpirali so jih tudi mediji.Varuhi živali so
proti organizaciji, ki je oblikovala ukrepe, sprožili tožbo. V procesu, ki je trajal kar tri
leta, sta bila dva uradnika sprva spoznana za kriva, kasneje pa oproščena. V času sodnega procesa načrta odstranitve ni bilo mogoče izvesti.V tem času pa je siva veverica
že tako razširila, da je dosegla sklenjeno gozdno območje Alp, zato odstranitev ni več
mogoča.Vrsto sedaj lahko le še nadzorujejo, predvsem na območjih, ki so pomembna
za rdečo veverico ter na območjih, kjer bi lahko prehajala v sosednje države.
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4. Slovar�ek
V zadnjem poglavju smo zbrali nekatere pomembne izraze s področja tujerodnih vrst. Ker
je veliko literature v angleškem jeziku, poleg slovenskih izrazov navajamo tudi uveljavljene
angleške izraze.

,, Domorodna vrsta (native species): vrsta, podvrsta ali nižji takson, ki živi na območju

svoje običajne (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le
občasno. To velja tudi za območja, ki jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo,
letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali drugimi načini razširjanja.Včasih se uporablja tudi izraz avtohtona vrsta.

,, Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka (invasive alien species): tujerodna vrsta, ki se

je ustalila in povzroča spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/
ali domorodno biotsko raznovrstnost (definicija Svetovne zveze za varstvo narave
- IUCN). Konvencija o biološki raznovrstnosti v svoji definiciji kot invazivne opredeljuje le tiste tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme,
habitate ali vrste.

,, Karantenski škodljivec (quarantine pest):

organizem, ki lahko povzroči gospodarsko škodo, vendar še ni prisoten na določenem območju ali pa še ni splošno
razširjen.

,, Lessepska

selivka (Lessepsian migrator): morska vrsta, ki so domorodna na katerikoli strani Sueškega prekopa, s katerim so povezali Rdeče in Sredozemsko
morje, in je po novo zgrajenem prekopu naselila drugo morje. Večina vrst je iz
Rdečega morja naselila Sredozemsko, nekatere pa so potovale v obratni smeri
smeri.

,, Nadzor

(control): v sklopu ravnanja s tujerodnimi vrstami ukrepi, s katerimi
omejujemo številčnost ali/in razširjenost populacije tujerodne vrste z namenom
zmanjševanja škodljivih vplivov.

,, Namerna

naselitev (deliberate/intentional introduction): naselitev, ki jo je človek
izvedel z namenom, da bi se vrste v okolju ustalile, človek pa bi imel od njih
določeno korist. Vse druge naselitve opredelimo kot nenamerne naselitve (accidental/unintentional introduction)

,, Naselitev tujerodne vrste (introduction of alien species): premik vrste, podvrste ali

nižjega taksona, izven naravnega (preteklega ali sedanjega) območja razširjenosti,
ki se izvrši s posredovanjem človeka, bodisi z ljudmi ali s transportom. Premik je
lahko izveden znotraj države ali med njimi ali pa med območij izven nacionalne
pristojnosti.

,, Naturalizirana vrsta (naturalised species): je tujerodna vrsta, ki se v novem okolju

redno razmnožuje in samostojno, brez posredovanja človeka, vzdržuje populacije,
vendar v okolju še ne povzroča zaznavne škode.

,, Odstranitev (eradication): v sklopu ravnanja s tujerodnimi vrstami so to ukrepi, s
katerimi želimo na določenem območju popolnoma iztrebiti tujerodno vrsto.

,, Plevel

(weed): rastlina, ki raste na rastišču, kjer prisotnost s strani človeka ni
zaželena. Lahko je tujerodna ali domorodna vrsta.
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,, Prehodna tujerodna vrsta (acclimatised species): tujerodna vrsta, ki se na nekem

območju pojavlja le občasno. Lahko se celo občasno razmnožuje, vendar ne tvori
trajnih populacij in se vzdržuje le s ponovnimi naselitvami. Za take vrste včasih
uporabljamo tudi izraz aklimatizirana vrsta.

,, Presoja sprejemljivosti (acceptability assessment): postopek, v katerem se za plan

ali poseg v naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani
ali posegi v naravo lahko pomembno vplivala na zavarovana območja in Natura
območja, ugotovijo pričakovani vplivi in presodi sprejemljivost njihove izvedbe na
varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s
povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

,, Presoja tveganja za naravo (risk assessment): postopek, v katerem se pred naselitvijo

ali doselitvijo tujerodnih prostoživečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih živali ugotovi, ali bi poseg lahko ogrozil naravno ravnovesje ali
sestavine biotske raznovrstnosti.

,, Preventivni ukrepi (prevention): v sklopu ravnanja s tujerodnimi vrstami ukrepi, s katerimi preprečujemo namerne vnose tujerodnih vrst ter z zgodnjim obveščanjem
in zaznavanjem preprečimo njihovo širjenje v zgodnjih fazah populacijske rasti.

,, Škodljivec (pest):

vrsta, ki je škodljiva za kmetijske proizvode ali povzroča gospodarsko škodo. Lahko je tujerodna ali domorodna vrsta.

,, Tujerodna vrsta (alien species, non-native species, exotic species): vrsta, podvrsta ali

takson nižje kategorije, ki se nahaja izven območja (pretekle ali sedanje) naravne
razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem (to je izven
območja naravne razširjenosti, ki ga ni mogla doseči brez neposredne ali posredne
naselitve ali posredovanja človeka). To vključuje katerikoli del organizma, ki lahko
preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, jajca).

,, Zgodnje obveščanje (early warning): sklop ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami,
ki vključuje sistem za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst, sistem za obveščanje in
mehanizme za hitro ukrepanje.
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