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Tujerodne vrste - prezrta grožnja

 Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis

Čeprav so se posamezni raziskovalci tujerodnim vrstam in njihovim vplivom 
posvečali že pred desetletji, se je o grožnji tujerodnih vrst v mednarodni 
skupnosti začelo resneje razpravljati šele konec 80-ih let prejšnjega stoletja. 
Sledila je pomembna prelomnica, ko so bile tujerodne vrste kot grožnja biot-
ski raznovrstnosti prepoznane v sklopu Konvencije o biološki raznovrstnosti 
(CBD). Tujerodne vrste obravnava že temeljno besedilo konvencije. Člen 8(h) 
nalaga podpisnicam konvencije, torej skoraj vsem državam sveta, da “preprečijo,	
oziroma	 jih	nadzorujejo	ali	odstranijo	 tiste	 tujerodne	vrste,	ki	ogrožajo	ekosisteme,	
habitate	in	vrste”.  Seveda to splošno določilo ni zadoščalo za izvajanje ukrepov 
na nacionalni ravni. Zato so na 6. konferenci pogodbenic sprejeli sklep VI/231, ki 
vsebuje tudi usmeritve in načela za izvajanje člena 8(h).  Ta načela za pogodbe-
nice sicer niso zavezujoča, vendar so jih v nekaterih državah že uspešno vgradili 
v nacionalne strategije ravnanja s tujerodnimi vrstami. 

Tujerodne vrste vstopijo v slovenski pravni red

Slovenija je Konvencijo o biološki raznovrstnosti ratificirala leta 1995,  določila 
konvencije pa so postala pomemben temelj novega zakona o ohranjanju narave. 
Ko smo leta 1999 sprejeli novi Zakon o ohranjanju narave (ZON)2, in tako 
postavili nove okvire varstva narave, so tujerodne vrste dobile mesto v sloven-
ski zakonodaji. Toda - ali se je od tedaj kaj premaknilo? Ali smo poleg osnovne 
pravne definicije tujerodne vrste in splošne prepovedi naseljevanja tujerodnih 
vrst dosegli še kaj? Žal zakon opravljanja nalog v zvezi s tujerodnimi vrstami ne 
nalaga nobeni instituciji, zato osnovne pristojnosti niso jasne. Poleg tega tudi 
desetletje po sprejemu ZON nekateri ključni podzakonski akti v zvezi s tuje-
rodnimi vrstami še vedno niso sprejeti, zato sistem delovanja na tem področju 
ostaja šibek in nedograjen. 

Zakon o ohranjanju narave v 11. členu podaja ločeni definiciji tujerodne živalske 
in rastlinske vrste, in sicer: 

" � Tujerodna	 (alohtona)	 živalska	 vrsta	 je	 tista,	 ki	 jo	 naseli	 človek	 in	 v	 biocenozi	
določenega	ekosistema	pred	naselitvijo	ni	bila	prisotna;	od	vrst,	ki	so	bile	 iztre-
bljene,	 se	 za	 tujerodne	 štejejo	 tiste,	 za	 katere	 v	 ekosistemu	 ne	 obstajajo	 več	
približno	enaki	biotopski	in	biotski	dejavniki,	kot	so	bili	pred	iztrebitvijo."

1 CBD, 2002. Decision IV/23. Guiding principles for the prevention, introduction and mitigation 
of impacts of alien species that threaten ecosystems, habitats or species

2 Uradni list RS 56/1999 in kasnejše spremembe zakona.

Uvod
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" � Tujerodna	(alohtona)	rastlinska	vrsta	je	tista,	ki	jo	naseli	človek	in	pred	naselitvijo	
ni bila prisotna na ozemlju Slovenije." 

Ti definiciji torej kot tujerodne opredeljujeta le vrste, ne pa tudi nižjih tak-
sonomskih kategorij (npr. podvrst), kar lahko v določenih primerih bistveno 
okrni možnosti za ravnanje. Pomembno pa je opozoriti na dejstvo, da naselitev 
v skladu z definicijo ZON vključuje tako namerni kot nenamerni vnos rastlin ali 
živali v ekosistem, v katerem rastline ali živali te vrste niso bile nikoli prisotne.  
Ker se kot tujerodne vrste pojavljajo živali in rastline najrazličnejših skupin, ce-
lovita definicija tujerodne vrste nikakor ni enostavna. V mednarodni skupnosti 
se najpogosteje uporablja definicija IUCN, ki je izpeljana iz definicije CBD, ki 
se glasi: 

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).  

Število	tujerodnih	vrst	narašča	tudi	pri	nas

Kljub temu da so bile tujerodne vrste na nacionalni ravni prezrta tema, pa so 
se problematiki v zadnjih letih posvečali posamezni strokovnjaki. Čeprav so 
podatki o tujerodnih vrstah in njihovih vplivih zelo razpršeni, imamo nedvomno 
dovolj dokazov, da tudi pri nas število tujerodnih vrst in njihovi škodljivi vplivi 
hitro naraščajo.  

Hitro naraščanje števila tujerodnih vrst po vsem svetu je posledica: 

intenzivnega trgovanja, prevažanja surovin in blaga, �
hitrejšega transporta, ki omogoča preživetje večjemu številu tujerodnih     �
organizmov,
potovanja ljudi, ki s seboj namerno ali nenamerno prenašajo žive                       �
organizme,
degradacije zemljišč, na katerih se zaradi spremenjenih ekoloških razmer  �
lahko ustalijo tudi tujerodne vrste,
podnebnih sprememb, ki slabšajo življenjske razmere za domorodne vrste,  �
lahko pa povečajo možnosti za preživetje in ustalitev tujerodnih vrst. 

6

6

Zbornik s posveta Tujerodne vrste v Sloveniji



Grožnja	so	invazivne	tujerodne	vrste

Za zdah še noben slovenski pravni akt ne določa pojma invazivna tujerodna 
vrsta, zato se moramo pri tem opirati na mednarodne definicije. Konvencija 
o biološki raznovrstnosti kot invazivne opredeljuje le tiste tujerodne vrste, 
katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste. IUCN pa po-
jem določa širše in ima za invazivne tujerodne vrste tiste, ki so se ustalile in 
povzročajo spremembe v okolju ter ogrožajo zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali 
domorodno biotsko raznovrstnost.

Vendar pa ne postanejo vse tujerodne vrste tudi invazivne. Študije so pokazale, 
da se od vseh tujerodnih vrst, približno 10 odstotkov vrst ustali, od teh pa 10 
odstotkov vrst sčasoma postane invazivnih (to statistično pravilo imenujemo 
tudi “the	tens	rule” 3). Ker sta se v zadnjih desetletjih transport blaga in izdelkov 
ter potovanje ljudi bistveno povečala, ljudje preseljujemo vedno več vrst, zato 
se jih tudi več ustali. V Evropi se je zgolj v obdobju 1980 - 2000 v povprečju 
ustalilo 6,5 tujerodnih rastlinskih vrst in 7 tujerodnih vretenčarjev (brez rib) 
na leto4. Tako hitro povečevanje števila tujerodnih vrst je nedvomno razlog za 
zaskrbljenost. 

Kot splošno pravilo populacijske rasti, tudi populacije tujerodnih vrst sprva 
naraščajo počasi (to imenujemo prilagoditvena faza ali lag	phase). To obdobje 
lahko pri tujerodnih vrstah traja od nekaj let do nekaj desetletij.  Po prilagoditvi 
novemu okolju pa se začne populacija eksponencialno povečevati in hitro širiti.  
Prav takšna populacijska dinamika 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 razmeroma enostavni in ver-
jetno učinkoviti. Ko se populacija poveča, pa sicer invazivnost zlahka zaznamo, 
vendar vrsto iz narave težko odstranimo ali pa jo lahko le še nadzorujemo. 

Pri ravnanju s tujerodnimi vrstami lahko izvajamo ukrepe na štirih ravneh, odvis-
no od velikosti in razširjenosti populacije tujerodnih 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 vrsto zaznamo v začetnem obdobju, preden se začne 
širiti. Dokler je omejena na majhna območja, so ukrepi odstranitve še dokaj 
enostavni in finančno sprejemljivi. Če ti ukrepi niso uspešni in se vrsta ustali, je 
potrebno presoditi, ali je vrsto treba odstraniti. Tujerodne vrste, ki se v naravnem 
okolju samostojno razmnožuje, pa pogosto ni več mogoče odstraniti, zato pri 
nekaterih vrstah izvajamo stalen nadzor populacij - jih omejujemo in na ta način 
zmanjšamo škodo ter upočasnimo širjenje na nova območja. To pa zahteva velik 
napor in finančna sredstva (slika 1). 

3  Williamson, M.,1997. Biological invasion, Chapman & Hall. 

4 Hulme, P.E., P. Pyšek, W. Nentwig, M. Vilá, 2009. Will Threat of Biological Invasions Unite the European 
Union? Science, 2009; 324 (5923): 40-41.
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Slika 1.	Možnosti	ukrepanja	so	omejene	glede	na	velikost	in	razširjenost	populacije	
tujerodne vrste. 

Sodelovanje	različnih	sektorjev	in	strokovnjakov

Zaradi različnih poti vnosa in vplivov tujerodnih vrst je na tem področju ključno 
sodelovanje različnih sektorjev in strokovnjakov.  Nekateri mehanizmi, ki bi 
jih lahko uporabili za urejanje ravnanja s tujerodnimi vrstami, so namreč že 
vgrajeni v druge dele slovenske zakonodaje. Za njihovo uporabo v praksi pa 
je treba uskladiti delovanje institucij in oblikovati ukrepe z jasno določenimi 
nalogami in pristojnostmi. Da bi spodbudili dialog o tujerodnih vrstah, smo v 
sklopu projekta Thuja organizirali prvi posvet o tujerodnih vrstah v Sloveniji. 
Dobra udeležba 68 strokovnjakov iz 41 različnih institucij kaže na to, da zavest o 
nujnosti ukrepanja na tem področju narašča. Že nekaj mesecev zatem je posvet 
na temo tujerodnih vrst organiziralo tudi Ministrstvo za okolje in prostor5, no-
vembra 2009 pa je o tujerodnih vrstah in pripravi strategije o ravnanju z njimi 
razpravljala tudi vlada RS ter se zavezala k ustanovitvi medresorske skupine6. 
Čeprav bodo številne tujerodne vrste ostale in zagotovo bodo prihajale tudi 
nove, se nam morda le obetajo boljši časi?

5 Posvet Invazivne tujerodne vrste – kako ukrepati?, Ljubljana, 20. maj 2009

6 Točke MOP na seji Vlade RS 12. novembra 2009, http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/
    article/12118/7255/
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povzetki predavanj s posveta
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Tujerodne rastline v Sloveniji

 dr. Nejc Jogan, Botanično društvo Slovenije

Poročil o izumiranju samoniklih vrst v eksotičnih krajih kot so Avstralija, Nova 
Zelandija, Havaji, ali Galapaški otoki smo pravzaprav že vajeni in kljub temu, da 
jih spremljajo grozljive statistike o ogroženosti tamkajšnje flore in favne, nas 
pustijo razmeroma hladne. Pogosto se niti ne zavedamo, da za vsa ta izumiranja 
ni kriv neposredno človek, ampak tuje rastlinske ali živalske vrste, ki jih je 
človek v te kraje hote ali nehote vnesel. 

Za vnos tujerodnih organizmov so še posebej občutljive otoške flore, pa naj gre 
v tem primeru za resnične otoke daleč na odprtem morju, ali pa za druge osam-
ljene komplekse habitatnih tipov, ki so zelo daleč vsaksebi, tako da se populacije 
vrst, ki jih naseljujejo, ne morejo seliti med njimi. Kako pa je z ogroženostjo 
naše narave zaradi vnosa tujerodnih organizmov? Je v naših krajih res popol-
noma vseeno, kaj prinesemo od drugod in kaj izpustimo v naravo? Je etično le 
pasivno spremljati naraščanje populacije neke tujerodne vrste, namesto da bi 
jo poskušali zadržati ali kar iztrebiti? Razmislimo o tem na primeru invazivnih 
rastlin, ki se pojavljajo v naši flori.

Katere vrste so invazivne?

Vnaprej presoditi, katera vrsta bi utegnila postati invazivna, je težko. Kaže, da 
imajo nekatere rastline preprosto nek “invazijski potencial”, ki ga lahko na 
raznih koncih sveta, kjer pač najdejo ustrezne razmere, izrazijo. Poleg tega se 
v novem okolju, kamor je bila neka tuja rastlina prinešena, pogosto desetletja 
dolgo ne dogaja nič posebnega. Rastline pač ob neki negi v vrtu ali v parku 
uspevajo, cvetijo, semenijo, z normalnimi biloškimi procesi naravne selekcije, h 
kateri bistveno prispeva človek z umetnim izborom, pa postopno lahko pride 
do pojava genotipa, ki je pri širjenju v naravno okolje uspešen. 

Tudi jasna razmejitev skupine invazivnih vrst od drugih, manj agresivnih, tuje-
rodnih vrst je težavna, v povezavi s tem pa je seveda težko reči, kolikšno število 
invazivk je trenutno v naši flori. Kakih 30 je zanesljivo lahko prepoznavnih po 
svojem uničujočem širjenju v naravne habitatne tipe, nekaj deset nadaljnjih pa 
je morda le lokalno problematičnih ali omejeno invazivnih.

Povzetki predavanj s posveta
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Od kod izvirajo?

Kot bi lahko pričakovali, izvirajo naše invazivne vrste iz klimatsko podobnih pre-
delov, predvsem iz vzhodnega predela Severne Amerike in z vzhoda zmernega 
pasu Azije. S prilagojenostjo na podobne klimatske razmere je bila njihova us-
talitev na prostem enostavna, vendar pa je bilo še cela vrsta dejavnikov, ki so 
preprečevali njihovo takojšnje uspešno širjenje. Tu gre za abiotske (npr. zgradba 
prsti, geološka podlaga, razporeditev padavin čez leto) in biotske (konkurenca 
avtohtonih vrst, prisotnost škodljivcev ...) dejavnike, ki nekaterim vrstam že 
zgodaj onemogočijo širjenje, druge pa postopno vse te ovire premagajo in na-
vadno z več desetletji zamude dejansko postanejo invazivne.

Kako	in	kje	so	se	znašle	v	naravi?

Večina naših najhujših invazivk je bila v Evropo zanešena namenoma, večinoma 
so bile to sprva gojene okrasne rastline, lahko tudi le v botaničnih vrtovih, 
nekatere pa so načrtno zasajali ali sejali v naravo (gozdarji, čebelarji), le manjši 
delež med njimi je na našo celino prišel naključno. Seveda se ni širjenje vseh 
teh vrst iz nasadov začelo prav na območju Slovenije, veliko je takih, ki so 
postale invazivne v drugih predelih Evrope in so se nato širile predvsem vzdolž 
prometnih poti in voda. Zato je tudi za bodoči nadzor nad novimi invazivnimi 
vrstami še kako pomembno spremljati njihovo širjenje v sosednjih državah.

 

Slika 1. Delež	44	invazivnih	vrst	v	flori	kvadranta.
12
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Ali	ogrožajo	naše	rastlinstvo?

Po ocenah ogroženosti biotske raznovrstnosti v svetovnem merilu naj bi bil 
vnos tujih vrst organizmov najpomembnejši razlog za izumiranje, zaradi ka-
terega naj bi izumrlo kar 4/10 vseh nedavno izumrlih vrst.

V naših krajih so razmere v zvezi z invazivnimi vrstami trenutno manj 
zaskrbljujoče, največja grožnja avtohtoni flori in favni so še vedno človekovi 
neposredni posegi v naravo, a vendar so invazivke najverjetneje takoj za njimi. 
Neposrednih opazovanj teh groženj je razmeroma malo, posredno pa se        na-
jbolje lahko zavedamo ogroženosti avtohtone flore in vegetacije, če primerjamo 
vzorec največjega pojavljanja invazivk (slika 1) z vzorcem razširjenosti najbolj 
ogroženih vrst. Prekrivanje teh dveh vzorcev je zelo očitno v spodnji Vipavski 
dolini in na Krasu ter na drugi strani ob velikih nižinskih rekah, Muri, Dravi in 
Savi. V najbolj prizadetih gozdovih Panovca in Stare Gore pri Novi Gorici sta 
tako podrast že skoraj v celoti nadomestili grm japonska medvejka (Spiraea 
japonica) in ovijalka japonsko kosteničje (Lonicera japonica), po gozdnih robovih 
in posekah se množično pojavljata robinja in pajesen (Ailanthus	altissima), pone-
kod ob rekah v Vipavski dolini pa je avtohtona grmišča nadomestila papirjevka 
(Broussonetia papyrifera).

Ker so predvsem obrečni habitatni tipi rastišča redkih in ogroženih vrst, hkrati 
pa ugodna mesta za širjenje številnih invazivk, je škoda v veliki meri že nastala 
in je neprecenljiva. Poplavne pasove velikih rek namreč obdajajo tudi sto in več 
metrov široki strnjeni pasovi invazivk, ki zlasti v poznam poletju ne omogočajo 
uspevanja nobeni avtohtoni vrsti, še posebej ne redki.

Naše rastlinstvo je tako zaradi širjenja invazivnih vrst zagotovo ogroženo in 
tudi prizadeto, vendar bo stopnjo ogroženosti in konkretne primer prizadetih 
vrst še potrebno preučiti.

Se	da	njihovo	širjenje	preprečiti?

Časi, ko smo botaniki le navdušeno opazovali prišleke v naši flori in zado-
voljno beležili njihova nova in nova nahajališča, bi se morali že zdavnaj končati. 
Danes za številne vrste že več let ali desetletij pred pojavom pri nas vemo, 
da so problematične, da so celo invazivne, in gotovo bi bilo ob pojavu takih 
vrst v naravi ali v kulturi potrebno ukrepati. Tako bi bilo npr. potrebno pre-
povedati prodajo in gojenje na prostem vseh v naših razmerah potencialno 
invazivnih okrasnih vrst (npr. japonske medvejke in kosteničja, nekaterih vinik, 
pajesena, številnih vrst nebin ...), tudi v naravi bi bilo potrebno širjenje takih 
vrst čimbolj omejevati (npr. iztrebljati robinjo in pajesen še pred začetkom cve-
tenja), v parkih in botaničnih vrtovih pa bi bilo tem vrstam, če je to izvedljivo, 
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potrebno preprečevati cvetenje. Ostro bi bilo nadalje potrebno reagirati na 
neodgovorno početje nekaterih (npr. čebelârjev, a še vedno žal tudi gozdarjev), 
ki v naravo vnašajo tujerodne rastlinske vrste, še posebej kadar vidijo v tem le 
svoje ekonomske koristi.

Žal pa za številne invazivke lahko le še ugotovimo, da je po toči zvoniti pre-
pozno. Širjenje japonskega kosteničja in japonske medvejke po Primorskem, 
pajesena in robinje po vseh nižinskih predelih Slovenije, da o dobrem ducatu 
obrečnih neofitov sploh ne govorimo, v glavnem lahko le še nemočno opazu-
jemo. Tudi najrazličnejši poskusi iztrebljanja teh in takih vrst po svetu so se v 
glavnem izjalovili, ali pa so obrodili daleč preskromne sadove.

Tako lahko le upamo, da nas bo današnje poznavanje invazivnih vrst česa naučilo 
in da bomo zaradi tega v bodoče do njih manj tolerantni, pestrost naše narave 
pa zato bolj varna. 

14
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Tujerodne živali v Sloveniji 

 Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis

Če imamo na področju tujerodnih rastlin vsaj okviren pregled o pojavljanju 
in invazivnosti tujerodnih 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 te 
pri živalih bistveno bolj raznolike. Drugi razlog je specializiranost zoologov za 
različne, pogosto zelo majhne živalske skupine, zato so podatki razpršeni po 
obsežni znanstveni in neznanstveni literaturi. Podatki o tujerodnih živalih se za 
zdaj 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. 

Vprašati pa se moramo, kaj to izhodišče pomeni za naše delo na področju tu-
jerodnih živali? Odsotnost preglednega in celovitega seznama nikakor ne sme 
biti razlog za odlašanje z aktivnostmi za preprečevanje vnosa novih in širjenja 
že prisotnih tujerodnih živali. Tudi ob nepopolnem pregledu imamo dovolj po-
datkov o tujerodnih živalih, pri katerih moramo ali/in še lahko omejimo škodo. 
Številne sosednje države (Avstrija, Italija) so že pripravile obsežne sezname 
tujerodnih vrst, iz katerih lahko razberemo, katere tujerodne vrste v Sloveniji 
bi si zaslužile prednostno obravnavo. 

Namerne in nenamerne naselitve

Medtem ko je bilo pri rastlinah v naravno okolje namerno naseljenih le malo 
vrst, je ta delež pri živalih večji. Namerne naselitve so navadno tudi dobro doku-
mentirane in lahko skozi zgodovino sledimo ustalitvi in širjenju naseljenih vrst. 
Tujerodne živali so naseljevali predvsem za namene lova in ribolova, redkeje 
za biološko kontrolo. K nenamernim naselitvam lahko štejemo tudi izpuščanje 
domačih ljubljenčkov (želv, akvarijskih rib) v naravo, saj gre pri tem za zavestno 
dejanje, največkrat v želji, da bi hišnemu ljubljenčku omogočili boljše bivalne 
razmere ali pa se zgolj rešili bremena oskrbe. 

Če so bili namerno vneseni predvsem tujerodni vretenčarji, pa so bili skoraj vsi 
nevretenčarji vneseni nenamerno. Bodisi kot slepi potniki z blagom, embalažo, 
prevoznimi sredstvi ali pa kot paraziti in patogeni na uvoženih rastlinah in živalih. 
Tudi v Sloveniji je nekaj vrst, ki so v naravo ušle iz ujetništva bodisi s farm pri nas 
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(npr. pižmovka) ali v tujini (npr. nutrija). Zaradi geografske odprtosti Slovenije 
na vzhod (Panonska nižina) in zahod (Padska nižina) pa se številne tujerodne 
živali k nam spontano širijo iz sosednjih držav, bodisi po kopnem ali po vodo-
tokih. 

Slika 1. Pregled	načinov	vnosa	tujerodnih	živali.

Naselitve	sladkovodnih	rib

Ena redkih živalskih skupin, pri kateri so tujerodne vrste razmeroma dobro 
dokumentirane so sladkovodne ribe, saj je bilo o tem pripravljenih več študij. 1 
Pri tem ne gre zgolj za naselitve rib iz drugih držav in kontinentov, temveč tudi 
za preseljevanja vrst med donavskim in jadranskim povodjem znotraj države. 
Še posebej preseljevanja med povodjema so imela pogosto velike negativne 
posledice za naravo, saj je zaradi ozke sorodnosti vrst prihajalo med domorod-
nimi in naseljenimi vrstami do križanja, kar je nepovratno osiromašilo gensko 
podobo domorodnih vrst. Če nekoliko podrobneje pogledamo naselitve rib v 
donavsko in jadransko povodje, ugotovimo, da danes v obeh povodjih najdemo 
kar 20 tujerodnih vrst.  V donavskem povodju, ki je vrstno pestrejše, znaša delež 
tujerodnih vrst 20 odstotkov, v jadranskem pa kar 40 odstotkov. Razlika med 
povodjema je tudi ta, da so se v donavsko povodje naseljevale številne tujer-
odne ribe z drugih kontinentov, v jadransko pa je bilo naselitev teh vrst manj, 
preseljevale pa so se vrste iz donavskega povodja. 

Če nekoliko podrobneje pogledamo še namene naselitev sladkovodnih rib, ugo-
tovimo, da je delež namernih naselitev velik. V preteklem stoletju je bil nadzor 
nad namernimi naselitvami rib slab in dolgo ni bilo nobenih zakonskih omejitev. 
Danes je naseljevanje rib regulirano z Zakonom o sladkovodnem ribištvu2 in z 
Zakonom o ohranjanju narave3. 

1 glej npr. Smolar-Žvanut, N., 2004. Program izvajanja vodne direktive v obdobju 2004/2005. 
Inštitut za vode Republike Slovenije. 

2 Uradni list RS 61/2006

3 UPB 2, Uradni list RS 96/2004

Načini vnosa tujerodnih živali
Nameren vnos Nenameren vnos Širjenje

Lov in ribolov �
Akvakulutra �
Biološki nadzor �
Ponovne naselive �
“Osvoboditev” hišnih  �
živali
“Obogatitev” narave �

Slepi potniki �
Paraziti in patogeni �
Pobeg iz ujetništva �
Balastne vode �

Širjenje po novih  �
poteh
Širjenje iz sosednjih  �
držav
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Slika 2. Število	tujerodnih	vrst	rib	v	donavskem	in	jadranskem	povodju.	

Raznoliki	vplivi	tujerodnih	živali	

Invazivne tujerodne rastline vplivajo na biotsko raznovrstnost najpogosteje 
tako, da s tvorbo gostih sestojev izrinjajo domorodne rastlinske vrste in spre-
minjajo življenjski prostor. Pri živalih pa so posledice naselitve odvisne pred-
vsem od položaja tujerodne vrste v prehranjevalni verigi. Tujerodne živali lahko 
z domorodnimi tekmujejo za hrano ali druge pomembne vire. Kadar je tuje-
rodna žival plenilec, lahko bistveno spremeni številčnost plenske vrste in tako 
vpliva tudi na kroženje hranil. Naseljevanje ozko sorodnih vrst pa ima pogosto 
za posledico križanje med vrstami, pri čemer je genski sklad domorodne vrste 
nepovratno osiromašen. Če pa imajo križanci še slabše možnosti za preživetje, 
lahko tako naseljevanje vodi v popolno izumrtje domorodne vrste. Tujerodne 
vrste, ki se hranijo z rastlinskim materialom, prav tako posredno spreminjajo 
kroženje hranil, saj zmanjšajo število višjih rastlin in s tem sprožajo pospešeno 
rast zelenih alg. Tudi prenašanje bolezni ima lahko usodne posledice za biotsko 
raznovrstnost, kadar tujerodne živali prenašajo bolezni, proti katerim so same 
odporne, za domorodne vrste pa je bolezen smrtna. 

Zanemarljivi pa niso vplivi tujerodnih živali na gospodarstvo. Gospodarsko 
pomembni škodljivci so pod nadzorom skozi sistem varstva rastlin, ki ga vodi 
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije. Čeprav v Sloveniji nimamo ocen 
stroškov nadzora škodljivcev, je zgovoren že podatek, da sistem varstva rastlin 
na leto stane več kot 1,7 milijona evrov. 
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Sklepne misli

Po zelo grobih ocenah se v Slovenji pojavlja najmanj 1500 tujerodnih vrst. 
Ko bo opravljen celovit pregled, bo ta številka morda še bistveno večja. Za 
določitev usmerjenih aktivnosti za ravnanje s tujerodnimi vrstami potrebujemo 
poglobljeno študijo o tujerodnih živalih. Na podlagi te študije bomo lahko iz-
brali vrste, za katere so ukrepi nujni in/ali še mogoči.  Analiza načinov vnosa 
pa bo omogočila tudi oblikovanje preventivnih ukrepov. Odsotnost celovitih 
podatkov ne sme biti razlog za odlašanje aktivnosti na področju ravnanja s tuje-
rodnimi vrstami. Čimprej je treba oblikovati vsaj začasen seznam in aktivnosti 
za tiste vrste, ki so že prisotne in imajo (potencialno) negativne vplive. Kot je 
pokazala razprava na posvetu, bo za številne vrste nujno jasno določitii tudi 
pristojnosti sektorjev in naloge dodeliti strokovnim institucijam. 
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Pregled mednarodnih predpisov 
s podro�ja tujerodnih vrst

  
dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor

Če bi Zemljo opazovali znanstveniki iz vesolja, bi ugotovili, da se ena od vrst 
(Homo sapiens, ki pa bi jo sami zelo verjetno poimenovali drugače) razširja po 
vsem planetu. Znala je premostiti naravne ovire, ki so preprečevale širjenje 
mnogih rastlinskih in živalskih vrst. Z letali premaguje gorovja in oceane, s 
prekopi povezuje morja in povodja … S svojo mobilnostjo utira pot mnogim 
drugim organizmom, da se širijo na območja, kamor brez človekovega posre-
dovanja ne bi prišli. Prišleki na novih ozemljih lahko propadejo, se vživijo v 
nove razmere ali pa začno širiti svoj življenjski prostor na račun drugih vrst. 
Karte življenja na Zemlji se mešajo in znova delijo. 

Isti pogled na Zemljo doživlja človek na trdnih tleh s svojega stališča nekoliko 
drugače. Ne more biti neprizadet, nepristranski, saj je glavni igralec in hkrati 
tudi glavni gledalec v igri, ki ima vpliv tudi na njegovo življenje. Občutek, ki nas 
prevzame potem, ko zaslutimo razsežnost in resnost problema, je verjetno 
zelo blizu znanemu stavku astronavta Swigerta: “Okay,	Houston,	 we’ve	 had	 a	
problem	here (V redu, Houston, tu smo imeli problem),” ki ga je izrekel ob 
eksploziji na Apollu 13 dne 11. 4. 1970.

A temeljno vprašanje je, ali in v kakšni meri se resnosti problema sploh zave-
damo. V čem pa je sploh problem? Ali ne gre pač za naravno širjenje vrst? Ker 
je človek neločljivi del narave, potem je seveda tudi širjenje invazivnih vrst 
povsem naravno. Bistvena razlika pa je, da je so človekove odločitve bolj ali 
manj zavestne, zato je tudi odgovoren za posledice svojih dejanj. S tem, ko 
omogoča širjenje rastlinskih in živalskih vrst na nova območja, se spremeni 
vrstna sestava, razmerje med vrstami, posledično pa tudi razlike v delovan-
ju ekosistemov in izgledu. Tako so na primer obrežja rek sedaj popolnoma 
drugačna kot pred, denimo, petdesetimi leti!

Pa kaj potem, saj se narava venomer spreminja, ali ni to vse skupaj čisto na-
ravno?! Torej ni razloga za ukrepanja in izginotje katere od vrst, ki je živela v 
tem okolju, je pač “športna smola”. 

Za posledice smo bolj občutljivi, ko jih začutimo na lastni koži – lahko do-
besedno, kadar gre za vrste, ki povzročajo alergije ali druge bolezni, ali pa 
nas posredno ali neposredno udarijo po žepu. Invazivne vrste namreč lahko 
povzročijo takšne nevšečnosti, ki imajo gospodarske posledice, na primer na 
ribištvo, promet po rekah, turizem, manjši pridelek v kmetijstvu …
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Seveda lahko vse te težave pripišemo naravi, vendar so posledice bolj ali manj 
zavestnega dejanja ene same vrste – človeka. Zavestno ravnanje pa je povezano 
z odgovornostjo. Pri obravnavanju invazivnih tujerodnih vrst je torej ključno, 
da opozarjamo na odgovorno ravnanje ter se soočamo in tudi spopadamo z 
odpravljanem posledic napak. 

Invazivne	tujerodne	vrste	v	mednarodnih	konvencijah

Seveda pa je vse prej kot preprosto reševati problematiko invazivnih vrst. Ker 
jo povzroča globalna prisotnost človeka, je nujen globalni okvir za ukrepanje. 
Na svetovni ravni so zato sprejeti različni dogovori, ki zavezujejo posamezne 
države k skupnemu cilju in skupnem reševanju, saj se rastlinske in živalske vrste 
ne ustavljajo na državnih mejah. Nasprotno pa je ukrepanje ljudi vezano na 
predpise znotraj političnih meja. 

Na svetovni ravni urejajo problematiko tujerodnih vrst tri mednarodne pogodbe: 
Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), Konvencija o var-
stvu rastlin (1952, 1997) in Mednarodna konvencija za nadzor in ravnanje z 
ladijskimi balastnimi vodami in sedimenti (2004). Po številu pogodbenic (slika 
1) vidimo, da so to dejansko globalni predpisi. 

Vsebinsko je najširša Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki v členu 8(h) na-
laga pogodbenicam, da, “če	je	to	možno	in	ustrezno,	preprečuje	vnašanje,	nadzoruje	
ali	izkoreninja	tiste	tuje	vrste,	ki	ogrožajo	ekosisteme,	habitate	ali	vrste;«. Izraz ‘tuja 
vrsta” v konvenciji ni natančneje opredeljen, iz besedila pa sledi, da so ukrepi 
usmerjeni proti tistim vrstam, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost. Kot vidimo, 
je ta člen dokaj ohlapno napisan in omogoča različno razumevanje. Zato je na-
daljnje skupno delo pogodbenic na tem področju nujno in tudi poteka. Stroko-
vne razprave potekajo v strokovnem telesu konvencije (SBSTTA), odločitve pa 
se sprejemajo na konferencah pogodbenic (COP). 

Konvencija o varstvu rastlin je usmerjena v preprečevanje škode na rastlinah v 
kmetijski proizvodnji, zato tudi podrobneje obravnava ukrepe glede tujerodnih 
vrst, ki bi lahko ali že povzročajo škodo. Določa preventivne ukrepe, pa tudi 
tiste za odstranjevanje tujerodnih vrst. 

Mednarodna konvencija za nadzor in ravnanje z ladijskimi balastnimi vodami in 
sedimenti pa vzpostavlja pravni okvir, ki ureja enega glavnih načinov prenašanja 
morskih organizmov iz enega geografskega morskega sistema v drugega – to 
so seveda balastne vode. 

Poleg teh mednarodnih pogodb imajo določila o tujerodnih vrstah še Bonnska 
konvencija o selilskih vrstah, Ramsarska konvencija o mednarodno pomembnih 
mokriščih in Konvencija o pomorskem mednarodnem pravu.
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Slika 1. Osnovne	globalne	konvencije,	ki	urejajo	problematiko	tujerodnih	vrst.

Poleg mednarodnih pogodb na svetovni ravni, tujerodne vrste obravnavajo 
tudi nekatere regionalne konvencije v Evropi (slika 2). Po geografskem obsegu 
najširša, pa tudi najstarejša je Bernska konvencija, ki jo je ratificiralo 47 držav 
v Evropi in severni Afriki. Stalni odbor konvencije je leta 2003 sprejel Evrop-
sko strategijo o invazivnih tujerodnih vrstah. Ta dokument postavlja okvir za 
delovanje na državni ravni in seveda za usklajeno medsebojno sodelovanje. 

Od regionalnih konvencij omenimo še Barcelonsko in Alpsko, ki dajeta pravne 
iztočnice za ukrepanje na območju Sredozemlja in Alp.

Poudariti je treba, da nobenega od določil mednarodnih konvencij ne moremo 
izvajati neposredno, ampak je treba pravne mehanizme vgraditi v zakonodajo 
posamezne države. 
 

Slika 2.  Osnovne	regionalne	konvencije,	ki	urejajo	problematiko	tujerodnih	vrst.

Bernska konvencija, 
Svet Evrope

11(2) člen
Evropska strategija o 
invazivnih tujerodnih 

vrstah

47 pogodbenic

Barcelonska 
konvencija

6. in 13. člen SPA 
protokola

22 pogodbenic

Alpska konvencija

17.  člen Protokola o 
varstvu narave

9 pogodbenic

Konvencija o biološki 
raznovrstnosti, 1992

CBD
UNEP

8h člen

192 pogodbenic

Konvencija o varstvu 
rastlin, 1952, 1997

IPPC
FAO

169 pogodbenic

Mednarodna kon-
vencija za nadzor in 
ravnanje z ladijskimi 
balastnimi vodami in 

sedimenti, 2004
IMO 

(Mednarodna pomorska 
organizacija)

168 pogodbenic
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Predpisi	o	tujerodnih	vrstah	na	ravni	Evropske	unije

Kaj pa območju Evropske unije? Ena ob značilnosti povezave je, da se skupno 
rešujejo tiste zadeve, za katere je izkazan skupen interes in so seveda po ob-
segu čezmejne. Invazivne tujerodne vrste ustrezajo obema kriterijema. Poleg 
tega je poleg držav članic tudi Evropska komisija pogodbenica mednarodnih 
pogodb, zato je že zaradi učinkovitega izvajanja konvencij potrebno skupno in 
zlasti usklajeno delovanje. Kljub temu je odziv EU dokaj pozen, saj ni nobenega 
pravnega mehanizma, ki bi na ravni povezave urejal to področje. Ob splošni 
naravnanosti na prost pretok blaga in ljudi, so seveda omejevalni in nadzorni 
mehanizmi bolj občutljivi, pa tudi težavni. 

Vendar je problem invazivnih tujerodnih vrst prevelik, da bi si lahko pred njim 
zatiskali oči. Evropska komisija je v letu 2007 pripravila obsežno analizo pro-
blematike s posebnim poudarkom na pregledu obstoječe zakonodaje in ob 
podpori držav članic ugotovila, da so v veljavni zakonodaji velike vrzeli, zato je 
potrebno predpise vsaj dopolniti oz. iskati možnosti za nov pravni mehanizem. 

Vsebinske razprave potekajo v Tematski delovni skupini za invazivne vrste, ki 
deluje pri Evropski komisiji v sklopu Koordinacijske skupine biotska raznovrst-
nost in narava.

Takšen je v grobih potezah zakonodajni okvir, ki je seveda nujen, ne pa za-
dosten, za ukrepanje. Pomemben je, ker izraža določeno politično voljo in 
odgovornost in seveda daje možnosti za ukrepanje. Vse to pa ni zadosti za 
učinkovitost delovanja. Potrebno je dobro poznavanje problematike in pred-
vsem ozaveščanje. 

Če spet začnemo na svetovni ravni, je eden od ključnih dogodkov konferenca 
v Trondheimu (Norveška), na kateri so se leta 1996 zbrali predstavniki držav 
in raziskovalnih ustanov, ter ustanovili globalno partnerstvo za reševanje 
problematike invazivnih tujerodnih vrst. Iz te pobude je sledila ustanovitev 
posebnega programa GISP (The	Global	 Invasive	 Species	 Programme). Ta se je 
postopoma osamosvojil v partnersko omrežje (2005), ki zelo intenzivno sode-
luje na tem področju in je pomemben dejavnik pri oblikovanju globalne poli-
tike (npr. pri izvajanju Konvencije o biološki raznovrstnosti, izdajanju publikacij, 
ozaveščanju …).   

Eden od zanimivih projektov, pri katerem so sodelovali tudi slovenski strokovn-
jaki, je DAISIE s katerim smo dobili vpogled v kompleksnost zbiranja, vodenja in 
vzdrževanja podatkov o tujerodnih vrstah, kar je seveda eden od predpogojev, 
da lahko usmerjamo ukrepe in jih po potrebi tudi ustrezno izboljšujemo. 
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Za uspešno delovanje je ključno, da najprej zagotovimo široko podporo, ta pa 
je odvisna od tega, koliko ljudi in kako zavzeto se zaveda tega problema ter ga 
občuti kot svojega. Ko je ta kritična masa dovolj velika, je možno:

pridobiti ustrezne podatke za ukrepanje, �
okrepiti sodelovanje sektorjev, ustanov in javnosti, �
pripraviti ustrezen formalen okvir (državna strategija, uskladitev zakonodaje,  �
po potrebi sprejem novih predpisov).

Zavestno nisem posebej omenil finančnih sredstev. Ta so skrita v široki pod-
pori. Če je podpora resnična, potem ni problema s financiranjem. Zato ostaja 
ozaveščanje ključna točka.

Uspešnost je odvisna od tega, kako prepričljivi bomo pri utemeljitvi odgovora 
na vprašanje: Ali je reševanje invazivnih tujerodnih vrst strošek ali investicija?
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DAISIE: http://www.europe-aliens.org/ �
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Konvencija o varstvu rastlin: https://www.ippc.int/ �
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Pregled nacionalnih predpisov 
in predpisov EU s podro�ja tujerodnih vrst

dr. Branka Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor

1.	Problematika	invazivnih	tujerodnih	vrst	na	ravni	EU

Pri urejanju ravnanj z invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV) obstaja splošno 
sprejeto dejstvo, da so najučinkovitejša preventivna ravnanja. Številni ukrepi 
so dosti učinkovitejši, kadar so usklajeni. Ker ITV ne ustavijo državne meje, bi 
bilo dobro, če bi se ukrepi usklajevali na ravneh, s katerimi bi dosegli največjo 
učinkovitost, pri tem gre lahko za usklajevanja na lokalni ravni pa vse do sve-
tovne ravni. 

Vprašanje usklajevanja ravnanja z ITV postaja vedno bolj pomembno tudi na 
ravni EU, kjer še ni predpisa, ki bi namensko urejal ravnanje z ITV. Trenutno 
posamezne države članice problematiko rešujejo na različne načine in ne-
usklajeno. Nekatere so pripravile strategije ravnanja z ITV (npr.  Združeno 
kraljestvo), druge so jih vključile v strategije o ohranjanju biotske raznolikosti, 
nekatere so izdelale akcijske načrte ravnanja z ITV (npr. Avstrija). Precej držav 
članic pa svoje strategije in akcijske načrte še pripravlja (npr. Švedska, Finska). 
Množica predpisov otežuje usklajeno ravnanje, neukrepanje sosednjih držav pa 
lahko izniči ukrepe posamezne države, ki problematiko določene vrste rešuje.

V zadnjih letih se množijo pozivi različnih institucij EU k pripravi skupne poli-
tike EU za ravnanje z ITV. Svet za okolje1, Evropski parlament2, Odbor regij3 in 
Evropski ekonomsko-socialni odbor4 so poudarili, da bi morali izdelati strate-
gijo EU za invazivne vrste.

V šestem okoljskem akcijskem program EU5 je predviden razvoj ukrepov za 
preprečitev in kontrolo ITV kot enega od mehahanizmov za ustavitev upadanja 
biodiverzitete do leta 2010. V sporočilu komisije o Zaustavitvi izgube biotske 

1  Sklepi Sveta za okolje, 3. marec 2008, odstavek 13.

2  Poročilo o dokumentu Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010, Odbor za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane, Evropski parlament, 28. marca 2007.

3  Mnenje Odbora regij z dne 6. decembra 2006 o sporočilu Komisije: Zaustavitev izgube biotske 
raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje (COM(2006) 216 konč.) CdR 159/2006 konč.

4  Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. februarja 2007 o sporočilu Komisije Zaus-
tavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje (COM(2006) 216 konč.), NAT/334 – CESE 
205/2007 konč. DE/Ho/hn.

5 Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akci-
jskem programu Skupnosti.
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raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje6 so bile ITV spoznane za prioritetno 
področje. Spoznana je bila tudi potreba po celoviti strategiji EU za ravnanje z 
ITV. 

Komisija je v letu 2006 začela z intenzivnejšimi pripravami na izdelavo Strategije 
EU za ravnanje z ITV.  Vrstili so se posveti z eksperti držav članic, javno zbiranje 
mnenj o problematiki ITV na spletu7, v zvezi z ITV je potekalo tudi več evrop-
skih projektov, kot so DAISIE8,  ALARM9 in številni projekti v okviru financiranja 
LIFE III10. 

1.2	Sporočilo	o	razvoju	strategije	EU	za	invazivne	vrste

Decembra 2008 je Evropska komisija sprejela Sporočilo o razvoju strategije EU 
za invazivne vrste11. 

Ob pregledu stanja ITV v EU je bilo ugotovljeno, da povečana mobilnost in 
transport ter skupni trg EU in naraščanje trgovine povečujejo potencialne 
možnosti za naselitev in širjenje ITV. Izpostavljena je bila tudi problematika 
širjenja ITV ob skupnih obalah in vodotokih ter širjenje po degradiranih habi-
tatih, ki jih je v EU zaradi urbanizacije vedno več.

Ob izdelavi Sporočila Evropske komisije se je opravil tudi pregled zakonodaje 
EU. Obstoječa zakonodaja ureja samo določene segmente problematike ITV, 
kot so zdravstveno varstvo rastlin, bolezni rejnih živali in v ribogojstvu. Za 
druge segmente, kot so ekološki vplivi, zdravje ljudi in nenamerni vnosi tuje-
rodnih organizmov pa ne nudi pravne podlage za ukrepanje na ravni EU. 

Na ravni EU obstajajo štirje sklopi zakonodaje, ki predpisujejo ravnanje s/z:

organizmi, ki so škodljivi za rastline in rastlinske proizvode (Direktiva Sveta  �
2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rast-
line ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skup-
nosti);
organizmi, ki povzročajo bolezni domačih živali in bolezni v ribogojstvu (vet- �
erinarska zakonodaja);

6 poročilo Komisije (COM (2006)216)  Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje 
– Ohranjanje storitev ekosistemov za blaginjo ljudi.      

7 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/results_consult.pdf

8 DAISIE  http://www.daisie.ceh.ac.uk/

9 ALARM http://www.alarmproject.net/alarm/

10 LIFE III  http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/alienspe-
cies_en.pdf

11 Sporočilo Komisije (COM(2008)789) Razvoj strategije EU za invazivne vrste
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tujimi in lokalno neprisotnimi vrstami v ribogojstvu (Uredba Sveta (ES) št.  �
708/2007 o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu); 
tujerodnimi vrstami, ki ogrožajo domorodne vrste ( � Chrysemys	picta, Trache-
mys scripta elegans, Rana	catesbeiana, Oxyura jamaicensis) (Uredba Sveta (ES) 
št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi).

V preglednici 1 je povzet pregled zakonodaje EU, kjer so predstavljena področja, 
ki jih urejajo posamezni predpis oziroma predpisi posameznega področja. 

Preglednica 1. Pregled področij, ki jih urejajo predpisi, ki na ravni EU urejajo 
ravnanje z ITV ( predpis dobro ureja posamezno področje,  predpis le 
delno ureja posamezno področje)

                   Področje

Vsebovana
tematika

Zdravstveno 
varstvo rastlin

 (Direktiva 
2000/29/EC)

Ribogojstbo 
(Uredba Sveta 

708/2007) 

Veterinarska 
zakonodaja

 (več predpisov)

Trgovina z živalmi 
(Uredba Sveta 

338/97)

Vpliv na okolje  

Ekonomski vpliv 

Zdravje rastlin 

Zdravje živali 

Zdravje ljudi

Posebne živalske 
skupine



Zakonita trgovina    

Nezakonita trgovina

Slepi potniki

Nadzor na mejnih 
prehodih

   

Predvideni mehanizmi 
ocene stanja

 

    

1.3	Možnosti	za	nadaljnje	ravnanje	z	ITV,	predlagane	v	Sporočilu	Evropske	komisije

V Sporočilu Evropske komisije so predlagane štiri možne politike za ravnanje z 
ITV, o katerih se morajo nagovorjene institucije EU odločiti in Evropski komisiji 
predlagati, kakšna naj bi bila nadaljnja skupna politika ravnanja z ITV. 

Možnost A je podana kot referenčna možnost, kjer se predvideva da bi nad-
aljevali z aktivnostmi in ravnanji na podlagi obstoječe zakonodaje, ki ni specifično 
pisana za ITV in je zato pomanjkljiva. 
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Možnost B predvideva učinkovitejšo uporabo obstoječih pravnih instrumentov 
v povezavi s prostovoljnimi ukrepi, razvojem sistema zgodnjega odkrivanja in 
obveščanja, vodenjem evropskega popisa invazivnih vrst, osveščanjem, izmen-
javo najboljših praks ter izvajanje nacionalnih ukrepov za odstranitev (angl. 
eradication) in nadzor.

Možnost B+ predvideva, da bi dopolnili obstoječe predpise tako, da bi razširili 
formalni obseg posameznih predpisov in vanje vključili nadzor nad večjim 
številom vrst, ki predstavljajo ekološko grožnjo.

Četrta, finančno, administrativno in tehnično najzahtevnejša možnost, Možnost 
C, pa predvideva izdelavo celovitega, namenskega pravnega instrumenta EU, 
ki bi nadomestil razdrobljeno obstoječo zakonodajo, vendar ta v dokumentu 
ni razdelana. Evropska komisija je razložila, da bo sestava takega instrumenta 
odvisna od stališča držav članic in drugih institucij EU.

Poleti 2009 so na podlagi sporočila Evropske komisije v relevantnih institucijah 
EU potekale razprave o tem, kakšna naj bi bila nadaljnja politika EU do ravnanja 
z ITV in na tej podlagi bo Evropska komisija v naslednjih letih izdelala Strategijo 
EU za ravnanje z ITV. 

2. Obravnavanje problematike ITV v Sloveniji

Problematika ITV se pojavlja tudi v Sloveniji, kjer podobno kot v EU tudi še 
nimamo namenskega predpisa za ravnanje z ITV. Slovenija je tranzitna država, v 
kateri se po vstopu v EU promet in pretok blaga z ostalimi državami članicami 
in tretjimi državami še povečuje.

Slovenija je ratificirala določene mednarodne pogodbe (Konvencija o biološki 
raznovrstnosti (CBD), Bernska konvencija, Ramsarska konvencija, Barcelonska 
konvencija idr.), ki svoje pogodbenice pozivajo k ureditvi ravnanja z ITV.  

Na tej podlagi je v Nacionalnem programu varstva okolja (2005–2012)12 pred-
videna izdelava strategije in operativnega programa ravnanja s tujerodnimi in-
vazivnimi vrstami. Tudi strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti13 med svoje 
cilje uvršča preprečitev vnosa in širitve tujerodnih vrst v določena območja. 

Tujerodne vrste (TV) so obravnavane tako v zakonodaji kot tudi v drugih 
pravnih aktih. Predpisi nimajo opredeljenega ravnanja z invazivnimi tujerodnimi 
vrstami, opredeljujejo pa ravnanje s tujerodnimi vrstami.

12 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/2006) 

13 Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Ministrstvo za okolje in prostor Republike
     Slovenije, 2002 
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Zakon o ohranjanju narave (ZON)14 opredeljuje pojme, povezane s tujerodnimi 
vrstami, njihovo naselitvijo, tako namerno kot nenamerno, in doseljevanje:
 

tujerodna živalska vrsta �  je opredeljena kot vrsta,	ki	 jo	naseli	človek	 in	v	bio-
cenozi	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,
tujerodna (alohtona) rastlinska vrsta �  je tista, ki	jo	naseli	človek	in	pred	naselitv-
ijo ni bila prisotna na ozemlju Slovenije,
naselitev � 	je	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	malo-
marnega	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.

Trenutno naša zakonodaja, podobno kot na ravni EU, razdrobljeno obravnava 
TV. Odvisno je od tipa organizma oziroma od tega, kam organizem uvrščamo 
(divjad, prosto živeče živali in rastline, ribe) ter od tega, kje povzročajo nega-
tivne vplive (škodljivci, bolezni živali …).

V slovenski zakonodaji imamo kar nekaj predpisov, ki neposredno ali posredno 
predpisujejo ravnanje s tujerodnimi vrstami. Predvsem gre za predpise s področja 
ohranjanja narave, področja varstva rastlin, ribištva, lovstva in gozdarstva. 

V preglednici 2 na naslednji strani je predstavljeno, kako imamo v slovenski 
zakonodaji s predpisi urejena posamezna ravnanja, predvidena za urejanje prob-
lematike ITV.  Izpostavljeni so le temeljni zakoni iz omenjenih področij, vendar 
smo v pregledu upoštevali tudi iz njih izhajajoče podzakonske akte. Ukrepi za 
ravnanje z ITV se navadno delijo v tri sklope in sicer preprečevanje naselitve, 
zgodnje odkrivanje in hiter odziv ob novih naselitvah ter nadzor in dolgoročno 
upravljanje z vzpostavljenimi populacijami. Na podlagi te delitve smo pripravili 
tudi naš pregled.

14   Uradni list RS 96/2004 (ZON - UPB2)
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Preglednica 2. Pregled ureditve ravnanj  s TV v Slovenski zakonodaji  ( predpis 
ureja ravnanja,  predpis le delno ureja ravnanja). 

                   Predpis

Vsebovana
tematika

Zakon o 
ohranjanju 

narave

Zakon o 
zdravstvenem 
varstvu rastlin

Zakon o 
sladkovodnem 

ribištvu

Zakon o 
divjadi in 
lovstvu

Zakon o 
gozdovih

Preprečitev naselitve ob 
namernem vnosu 
(pobeg, vnos škodljivcev)

    

Preprečitev naselitve ob 
nenamernem vnosu 
(slepi potniki, nove poti)



Zgodnje odkrivanje     

Hiter odziv ob novih 
naselitvah 



Nadzor in dolgoročno 
upravljanje s populacijami

   

2.1	Preprečitev	naselitve	ITV	ob	namernem	vnosu	(pobeg,	vnos	škodljivcev)

V Slovenski zakonodaji imamo najbolje razdelane ukrepe za preprečitev 
naselitve ob namernem vnosu ITV. Ukrepi za preprečevanje nenamerne 
naselitve ob namernem vnosu so vsaj delno vključeni v predpise z vseh omen-
jenih področij.

Po ZON je naselitev tujerodnih vrst prepovedana (17. člen), razen če se s 
presojo tveganja za naravo (PTN) ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega 
ravnovesja in sestavin biotske raznovrstnosti.  PTN je predpisana s Pravilnikom 
o presoji tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila. Na podlagi tega pravil-
nika so opredeljeni tudi uradni presojevalci, katerih seznam vodi Agencija Re-
publike Slovenije za okolje (ARSO). PTN pa ni potrebna samo za naseljevanje, 
ampak tudi za gojitev tujerodnih živali prosto živečih vrst, predvsem z vidika 
možnosti pobega. Dovoljenje za gojitev tujerodnih živali se izda po izvedenem 
postopku PTN, izpolnjeni pa morajo biti pogoji osamitve prostora od stičnega 
ekosistema oz. prisotne blažilne naprave.

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR) predpisuje kontrolo za določene 
vrste organizmov. Njihov vnos oziroma vnos predmetov in embalaže, s katerimi 
bi se lahko vnesli, je dovoljen samo pod določenimi pogoji.

Zakon o sladkovodnem ribištvu dovoljuje poribljavanje samo z ribami iz istega 
povodja, ki prihajajo iz sonaravne gojitve, prepoveduje pa prenos živih rib v 
druge vode.
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Zakon o divjadi in lovstvu predpisuje, da se naseljevanje in doseljevanje do-
morodnih ali tujerodnih vrst divjadi izvaja na podlagi načrtov lovsko uprav-
ljavskih območij, v katerih je zahtevana študija Zavoda za gozdove o možnosti 
trajnega preživetja vrste, ter v skladu s predpisi s področja veterinarstva in 
ohranjanja narave, kar pomeni, da se mora izvesti PTN. V oborah pa ni do-
voljeno zadrževati tistih tujerodnih vrst divjadi, ki bi lahko v primeru pobega iz 
obore spremenile genski sklad populacij domorodnih vrst divjadi.

Zakon o gozdovih nima neposrednih določil, ki bi se navezovala na tujerodne 
vrste, določa pa, da se v gozdnogospodarskem in lovsko upravljavskem načrtu 
območij določi usmeritve za ohranjanje oziroma vzpostavitev naravne avto-
htone sestave gozdnih življenjskih združb na podlagi bioloških kazalnikov. Pravil-
nik o varstvu gozdov z dopolnitvami iz leta 2006 pa predpisuje, da se v gozd ne 
dovoli vnašati rastišču neprilagojenih oziroma tujerodnih drevesnih, grmovnih 
in zeliščnih vrst ter glivnih in živalskih vrst.

2.2	Preprečitev	naselitve	ITV	ob	nenamernem	vnosu	(slepi	potniki,	nove	poti)

Neposredni ukrepi za preprečitev naselitve ITV ob nenamernem vnosu so 
predvideni samo v okviru zdravstvenega varstva rastlin, kjer se zahteva pregled 
ob vnosu, ustrezno tretiranje embalaže in drugi preventivni ukrepi. Posredno bi 
pod te ukrepe lahko šteli tudi prepoved lova z živimi vabami, ki ga predpisuje 
ribiška zakonodaja.

2.3 Zgodnje odkrivanje

Tudi pri zgodnjem odkrivanju je vzpostavljen nadzor nad odkrivanjem določenih 
organizmov zgolj v okviru zdravstvenega varstva rastlin,  saj ZZVR določa ukrepe 
preventive pred vnosom in širjenjem škodljivih organizmov, spremljanje njihove-
ga pojavljanja in širitve ter ukrepanje nadzornih služb kot tudi posameznikov 
ob pojavitvi oziroma preprečitvi naselitve in širjenja organizmov, ki so škodljivi 
rastlinam ali rastlinskim proizvodom. Vsi ostali predpisi ostalih področij sicer 
zahtevajo spremljanje stanja v naravi, vendar to ni ciljno usmerjeno na TV.  Po 
ZON naj bi se spremljalo stanje ohranjenosti narave in stanje biodiverzitete, 
po ribiški zakonodaji stanje populacij rib. Izjema je v lovski zakonodaji, kjer se 
zaradi uvrstitve določenih tujerodnih vrst (rakunasti pes, pižmovka, nutrija idr.) 
med divjad predpisuje spremljanje stanja njihovih populacij.

2.4	Nadzor	in	dolgoročno	upravljanje	s	populacijami

Lahko bi rekli, da se za vrste, uvrščene med divjad, opravlja nadzor in dolgoročno 
upravljanje z vzpostavljenimi populacijami. To je opredeljeno tudi za vrste, ki se 
nadzirajo v sklopu zdravstvenega varstva rastlin.
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Tudi po predpisih o ohranjanju narave se vzpostavlja pravna podlaga za uprav-
ljanje z vzpostavljenimi populacijami. Po ZON je tudi predvideno, da bi vlada 
predpisala podrobnejši način ravnanja v zvezi z odvzemom živali in rastlin iz 
narave, med tem tudi postopek odvzema rastlin ali živali tujerodnih vrst, ki 
ogrožajo domorodne vrste, vendar ta predpis še ni izdelan. Uredba o Krajin-
skem parku Ljubljansko barje pa med naravovarstvene naloge že uvršča potrebo 
po preprečevanju širjenja tujerodnih, še zlasti invazivnih rastlinskih in živalskih 
vrst. 

Posredno podlago za dolgoročno upravljanje s populacijami ITV nudi tudi 
gozdarska zakonodaja, ki predvideva postopno vzpostavitev naravne sestave 
gozdov.

Hiter odziv ob novih naselitvah za zdaj predvideva samo zakonodaja s področja 
zdravstvenega varstva rastlin.

Povzetki predavanj s posveta
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Predpisi s podro�ja ribištva, ki urejajo uporabo 
in ravnanje s tujerodnimi vrstami rib 

Dušan Bravničar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rabo, ravnanje in morebitno ukrepanje ob pojavu tujerodnih vrst vodnih živali 
urejajo predvsem nacionalni kot tudi predpisi Evropske unije s področja varstva 
narave in ribištva.  

Področje ribištva pokrivata Zakon o morskem ribištvu1 ter Zakon o sladko-
vodnem ribištvu2, za področje rabe vodnih organizmov v ribogojstvu pa tudi 
Uredba Sveta EU o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst rib v ribogojstvu3.

1.	Morsko	ribištvo

Na podlagi podatkov hrvaških strokovnjakov so v Jadranskem morju zabeležili 
že 35 tujerodnih vrst rib, poleg teh pa še precej drugih tujerodnih morskih 
organizmov. Podatkov, koliko od teh se pojavlja tudi v našem delu Jadranskega 
morja, žal nimamo. Zaenkrat pri nas tudi še ni bilo pojava nekega tujerodnega 
morskega organizma, ki bi neposredno vplival na biocenozo tega dela Jadrana. 

Glavni vzrok za pojav tujerodnih vrst v morju so balastne vode tovornih ladij 
delno pa lahko krivdo pripišemo tudi globalnemu segrevanju.

Zakon o morskem ribištvu določa pogoje za pridobitev dovoljenj za gospodar-
ski in prostočasni ribolov.

O gospodarskem ribolovu se vodi evidenca po vrstah rib in količinah na podlagi 
ladijskih dnevnikov. Podatki o prostočasnem ribolovu pa se zbirajo na podlagi 
evidenc ulova, ki jih vpisujejo športni ribiči po končanem ribolovu in se zberejo 
ob koncu leta. 

Monitoring populacij rib izvaja Zavod za ribištvo Slovenije v okviru javne 
službe. 

2.	Sladkovodno	ribištvo

V Sloveniji je bilo v celinskih vodah odkritih 84 vrst rib, od tega kar 17 tujerod-
nih ter 5 vrst rakov deseteronožcev od tega 2 tujerodna.

1 Uradni list RS, št.115/07

2 Uradni list RS, št.61/06

3 Uredba Sveta (ES) št. 708/2007 z dne 11. junija 2007 
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Tujerodne sladkovodne vrste rib, ki so bile evidentirane v športnem ulovu v 
obdobju 1991-2008 so bile: šarenka, potočna zlatovčica, jezerska zlatovčica, 
krap – gojeni, sončni ostriž, srebrni tolstolobik, sivi tolstolobik, srebrni kore-
selj, beli amur, ameriški somič, postrvji ostriž in tilapija. Največji problem pa 
predstavljajo vrste, ki se v naših vodah uspešno razmnožujejo in izpodrivajo in 
ogrožajo domače vrste, te so predvsem srebrni koreselj ali babuška, ameriški 
somič, sončni ostriž, predvsem pa parazitska psevdorazbora.   

Dodatni problem predstavlja še mešanje populacij med donavskim porečjem in 
jadranskim povodjem, ter pojavljanje lokalno neprisotnih vrst rib v posameznih 
ločenih ekosistemih. Dobro so poznani primeri in posledice naselitve potočne 
postrvi v Jadranskem povodju ter naselitev rdečeperke v Cerkniško jezero.

Glavni vzroki za pojav tujerodnih vrst rib v celinskih vodah so bila načrtna 
poribljavanja, uporaba tujerodnih rib v ribogojstvu predvsem pa nekontrolirano 
vnašanje novih vrst.

Med cilji novega Zakona o sladkovodnem ribištvu je tudi preprečevanje vnosa 
tujerodnih ribjih vrst v celinske vode in njihovega širjenja.

Izvajanje ribiškega upravljanja (poribljavanja) v ribiških okoliših se lahko izvaja le 
na podlagi in v skladu z ribiško gojitvenimi načrti, katerih predlog pripravi zavod 
za ribištvo Slovenije, sprejme pa jih minister, pristojen za sladkovodno ribištvo 
v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah4 določa, da so 
vse tujerodne vrste rib in rakov ribolovne, razen če niso zavarovane po pred-
pisih s področja ohranjanja narave.

Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah5 določa, da tujerodne in 
lokalno neprisotne vrste nimajo najmanjše ribolovne mere, varstvena doba je 
določena le izjemoma za nekatere vrste.

Pravilnik o komercialnih ribnikih6 določa, da mora imetnik komercialnega rib-
nika pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da vlaganje in opravljanje 
dejavnosti ne bo poslabšalo stanja ogroženih vrst rib. Imetnik vodnega do-
voljenja za športni ribolov v komercialnem ribniku lahko v komercialni rib-
nik vlaga le vrste in količine rib, ki izhajajo iz predhodnega mnenja Zavoda za 
ribištvo Slovenije.  

4 Uradni list RS, št. 46/07

5 Uradni list RS, št. 99/07

6 Uradni list RS, št. 113/07
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3.	Ribogojstvo

Ribogojstvo ureja več predpisov. Gojitev rib za poribljavanje je urejeno z Za-
konom o sladkovodnem ribištvu, medtem, ko gojitev rib za prehrano ureja 
Zakon o živinoreji7. 

Uporabo tujerodnih vrst vodnih organizmov v ribogojstvu na nivoju EU ure-
ja tudi Uredba Sveta (ES) št. 708/07 z dne 11. junija 2007 o uporabi tujih in 
lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu. Uredba uvaja ukrepe za zaščito domačih 
vrst in habitatov, s tem, da ne prepoveduje vsakršne uporabe tujih vrst, ampak 
skuša poiskati ravnovesje med zaščito okolja in potrebami ribogojstva. Uredba        
vzpostavlja okvir, ki ureja pogoje glede gojitve tujerodnih in lokalno neprisotnih 
vrst rib, da bi se zmanjšal vpliv teh vrst na vodne habitate. Določitev pogojev 
za vnos ali prenos tuje ali lokalno neprisotne vrste. Del uredbe je tudi seznam 
vrst, za katere se ta uredba ne uporablja. 

Glavni cilj uredbe je ločiti gospodarsko rast od možnih tveganj in sicer s pred-
videvanjem in preprečevanjem negativnih bioloških vplivov na avtohtone popu-
lacije, vključno z genetskimi spremembami, ter z omejevanjem širjenja neciljnih 
vrst in drugih škodljivih vplivov.

Skupnost zahteva, da vse članice preprečijo vnos tistih tujih vrst, ki ogrožajo 
domače, jih nadzira ali uniči. 

V Sloveniji ureja uporabo vrst v ribogojstvu tudi Pravilnik o prostoživečih 
živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev8, ki med tujer-
odnimi vrstami dovoljuje gojitev9 šarenke, potočne zlatovčice, gojenega krapa, 
belega amurja, srebrnega in sivega tolstolobika, ki se lahko gojijo v skladu s 
predpisi brez posebnega dovoljenja in presoje na okolje. 

7 Uradni list RS, št. 18/02

8 Uradni list RS, št. 62/07

9 V skladu z Zakonom o ohranjanju narave je gojitev živali gojenje (hranjenje, omogočanje razmnoževanja, 
križanje) živali domorodnih ali tujerodnih vrst v prostoru, ločenem od narave (ogradi, obori, kletki, 
bazenih, koritih in v podobnih prostorih), zlasti z namenom pridobivanja hrane, lova, prodaje, učno-
vzgojnega ali znanstvenoraziskovalnega dela ter zaradi ohranitve vrste. 
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Sistem varstva rastlin in 
prepre�evanje vnosa tujerodnih vrst 

Vlasta Knapič, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

1 Mednarodni pravni in upravni okvir

Temeljne predpisane zahteve varstva rastlin pred škodljivimi organizmi daje 
v Evropski uniji (EU) krovna Direktiva Sveta 2000/29/ES1 in več podrejenih 
uredb, smernic in odločb. Direktiva 2000/29/ES temelji na načelih Mednarodne 
konvencije o varstvu rastlin (IPPC)2 in WTO-SPS (sanitarno-fitosanitarnega) 
sporazuma3. Tujerodne organizme, ki so prepoznani kot zelo škodljivi rastlinam, 
razvršča na sezname v prilogi I in II, ki dajeta podlago za uradne ukrepe v 
primeru najdbe ali pojava. V smislu konvencije so ti seznami karantenske liste 
organizmov, za katere velja celoten sistem preprečevanja in nadzora. Kot or-
ganizem na fitosanitarnem področju pojmujemo živo bitje, ki se je sposob-
no razmnoževati ali pomnoževati, in ga lahko uvrščamo med vretenčarje ali 
nevretenčarje, rastline ali mikroorganizme (ISPM 3, 1996). 

Preprečevanje vnosa tujerodnih škodljivih organizmov je usmerjeno zlasti v 
nadzor mednarodnega transporta rastlinskega blaga, kar pomeni ovire v prosti 
trgovini. Te ovire so v skladu z WTO-SPS sicer dovoljene, če so znanstveno in 
strokovno upravičene. Ravno ta določba v sporazumu daje temelje znanstveni 
analizi tveganja vnosa po določeni poti, preden se organizem uvrsti na karan-
tenski seznam. 

Ker je EU od leta 2004 dalje podpisnica konvencije IPPC, neposredno uvel-
javlja njene določbe in standarde. Za razumevanje sistema so zelo pomembne 
definicije pojmov, kot npr.:

Rastline �  so žive rastline in določeni živi deli takih rastlin, vključno s semeni. 
Rastlinski proizvodi �  so proizvodi rastlinskega izvora, nepredelani ali obdela-
ni s preprostimi postopki, vključno z lesom, če pomeni nevarnost za zdravje 
rastlin.

1 Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih 
za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti  (UL L 169, 
10.07.2000, p. 1–112

2 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene) (Uradni list RS, št. 84/00 - Mednarodne 
pogodbe, št. 23/00)

3 Zakon o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije - Sporazum 
o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov (Uradni list RS št. 36/95-MP, št.10/95)
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Škodljivi organizmi  � pomenijo katerokoli vrsto, sev ali biotip rastline, živali ali 
patogenega povzročitelja, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom.
Nadzorovani predmeti �  so zemljišča, skladiščni prostor, embalaža, prevozno 
sredstvo, zabojnik, zemlja ali kateri koli drug organizem, predmet ali snov, ki 
lahko vsebuje ali širi škodljive organizme in ki zahteva uvedbo fitosanitarnih 
ukrepov.
Fitosanitarni ukrep �  je zakonodajni, upravni ali drug postopek, ki se izvede 
v skladu z IPPC/zakonom, da se prepreči vnos oziroma širjenje škodljivih 
organizmov.

1.1 Mednarodna konvencija o varstvu rastlin

Republika Slovenija je ratificirala revidirano besedilo Konvencije o varstvu 
rastlin leta 2000. Od tedaj tudi aktivno sodeluje pri oblikovanju in spreje-
manju standardov na področju varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki 
imajo lahko znaten vpliv na mednarodno trgovino z rastlinami in rastlinskimi 
proizvodi. Konvencijo je sicer podpisalo 172 držav, ki si preko infrastrukture 
IPPC izmenjujejo predpise, informacije o škodljivih organizmih ter soobliku-
jejo mednarodne standarde s ciljem, varovati svetovne rastlinske vire pred 
škodljivimi organizmi.

Vlada Republike Slovenije je leta 2006 imenovala Fitosanitarno upravo Repub-
like Slovenije pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot uradno 
državno kontaktno točko za izvajanje konvencije IPPC in predstavnico Repub-
like Slovenije v Komisiji za fitosanitarne ukrepe (CPM), ki sprejema medna-
rodne standarde s področja varstva rastlin. Sicer je Slovenija sodelovala na 
zasedanjih Začasne komisije za varstvo rastlin od leta 1999 dalje. (Več informa-
cij o delovanju IPPC je na spletni strani:  https://www.ippc.int/).

1.2  WTO-SPS sporazum

Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organisation, WTO), ki ima 149 
držav članic, ima zaradi velikega prometa z živalskimi in rastlinskimi proizvodi 
interes za predhodno ureditev pogojev za trgovanje med državami, da te po 
nepotrebnem ne ovirajo proste trgovine. Svetovna trgovina je med leti 1950 
in 2000 narasla za 22-krat. Ob tako intenzivnem trgovanju pa je verjetnost za 
prenos nalezljivih živalskih bolezni in karantenskih rastlinskih škodljivih organ-
izmov zelo velika. 

Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov tako dovoljuje ovire 
v trgovini z rastlinskim in živalskim blagom (npr. prepoved uvoza, uvoz pod 
posebnimi zahtevami), če so takšni ukrepi strokovno upravičeni. 

Pri tem upošteva mednarodne konvencije, kot je IPPC, in veljavne mednarodne 
standarde. Sporazum določa, da mora vsaka država članica predhodno obvestiti 
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o ukrepih, ki jih namerava sprejeti (SPS notifikacija), da so mogoča predhodna 
vprašanja ter presoja, ali so ukrepi razumni ter sprejeti na temelju znanstvene 
ocene tveganja in zato strokovno upravičeni. Če se katerakoli druga država ne 
strinja s predlaganimi ukrepi, lahko vloži ugovor na predlog predpisa. Če se 
državi ne moreta sporazumeti, lahko sprožita WTO postopek arbitraže.

1.3	Standardi	kot	okvir	za	pripravo	analize	tveganja	(PRA)

Za državne organizacije za varstvo rastlin, kot tudi za Evropsko unijo, imajo 
analize tveganja zaradi škodljivih organizmov (Pest	Risk	Analysis – PRA) ključno 
vlogo pri oblikovanju, utemeljevanju in, če je potrebno, spreminjanju ustreznih 
predpisov o varstvu rastlin. 

Smernice za izdelavo PRA so določene v Mednarodnih standardih za fitosani-
tarne ukrepe – Okvir za analizo nevarnosti zaradi škodljivega organizma  (ISPM 
2; 2007) in Analizo tveganja zaradi karantenskih škodljivih organizmov, vključno 
z analizo tveganja za okolje in živih spremenjenih organizmov (ISPM 11, 2004)4. 
Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) zagotav-
lja podrobnejša navodila za izdelavo PRA, vključno s kontrolnim seznamom 
(PM 5/1) in vprašalnikom za karantenske škodljive organizme (PM 5/3, 2007), 
pripravljenim na podlagi ISPM 11. 

PRA je pomembna tudi z vidika oblikovanja in utemeljevanja predpisov o vnosu 
in sproščanju koristnih organizmov za biotično varstvo (postopek PRA določen 
v ISPM 35) in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (postopek 
PRA določen v ISPM 216). 

Globalni in regionalni standardi so nastali z namenom, da se zagotovi uporaba 
zanesljivega in  preglednega postopka PRA za organizme, ki še niso bili priz-
nani kot škodljivi organizmi (rastline, živi sprememenjeni organizmi), priznane 
škodljive organizme, poti in pregled fitosanitarne politike za PRA na nacional-
nem, regionalnem in nivoju ES (slika 1).

4 ISPM št. 11 je bil potrjen aprila 2001. Aprila 2003 je Začasna komisija za fitosanitarne ukrepe (ICPM) 
potrdila dodatek k ISPM št. 11 (Analiza tveganja za karantenske škodljive organizme ) o analizi okoljske-
ga tveganja in soglašala, da ga je treba vključiti v ISPM št. 11. Rezultat je bil ISPM št. 11 Rev. 1 (Analiza 
tveganja za karantenske škodljive organizme vključno z analizami tveganja na okolje). Aprila 2004 je 
ICPM potrdila dodatek o analizi nevarnosti škodljivega organizma za žive spremenjene organizme 
(LMOs) in soglašala, da ga je treba vključiti v ISPM št. 11 Rev. 1. Tako je nastal obstoječi standard ISPM 
št. 11 (2004). Dodatno besedilo o okoljskih tveganjih je označeno s "S1" in dodatno besedilo o LMO je 
označeno s "S2".

5 ISPM 3 - Guidelines	for	the	export,	shipment,	import	and	release	of	biological	control	agents	and	other	benefi-
cial organisms (Smernice za izvoz, pošiljanje, uvoz in sprostitev organizmov za biotično varstvo rastlin in 
drugih koristnih organizmov)

6 ISPM 21 - Pest risk analysis for regulated non-quarantine pests (Analiza tveganja za nadzorovane nekaran-
tenske organizme)
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Slika 1. Shematski	prikaz	postopkov	analize	tveganja,	ki	so	podlaga	fitosanitarnemu	
predpisu	(ŠO-škodljivi	organizem;	NPPO-državna	organizacija	za	varstvo	rastlin)
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2 Evropski pravni in upravni okvir

2.1	Evropska	in	sredozemska	organizacija	za	varstvo	rastlin	(EPPO)

EPPO je medvladna organizacija, ki je odgovorna za evropsko sodelovanje na 
področju varstva rastlin. EPPO upravlja Izvršni odbor (sedem predstavnikov 
državnih uradnih organov, ki so izvoljeni na osnovi rotacije), ki je pod nadzorom 
EPPO Sveta (predstavniki iz vseh držav). Izvršni odbor vodita predsednik in 
podpredsednik, ki sta izvoljena kot posameznika.
 

Glede na Mednarodno konvencijo za varstvo rastlin je EPPO regionalna or-
ganizacija za varstvo rastlin za Evropo. Glede na dogovor med članicami EPPO, 
Sekretariatom IPPC in FAO Evropsko regijo vse nominacije za telesa globalne 
Komisije za fitosanitarne ukrepe (CPM) na vseh ravneh koordinira in izvaja 
EPPO. Tehnične dejavnosti EPPO na področju varstva rastlin usmerja Delovna 
skupina za fitosanitarne predpise, ki se sestaja enkrat letno (v juniju). Delov-
na skupina za fitosanitarne predpise pripravi svoj program, ki ga potrdi EPPO 
Izvršni odbor in Svet EPPO. Delovna skupina potem različnim Panelom dodeli 
specifične strokovne naloge in pripravo strokovnih dokumentov (protokolov, 
standardov, PRA). Člani Panelov so strokovnjaki za varstvo rastlin, nominira-
ni kot posamezniki s strani njihovih nacionalnih organizacij za varstvo rastlin. 
Članstva v panelih kot tudi dokumente, ki jih izdelajo, potrdi Svet EPPO. 

Predstavnik Evropske komisije se EPPO Delovne skupine za fitosanitarne pred-
pise udeležuje kot opazovalec. Delovanje EPPO Delovne skupine za fitosani-
tarne predpise je usklajeno z Delovno skupino Sveta za področje  varstva rast-
lin. Njuna stališča lahko vplivajo na začetek in izvajanje koordinacije nominacij 
strokovnjakov za delovne skupine in tehnične panele IPPC, kot tudi na program 
priprave standardov ISPM v Evropi in za Evropsko skupnost. 

Med drugimi standardi je EPPO razvil tudi Smernice za upravljanje invazivnih 
tujerodnih rastlin ali potencialnih invazivnih tujerodnih rastlin, ki so namenjene 
za uvoz ali so bile namerno uvožene (Standard PM3/67), od leta 2002 dalje pa 
sestavlja seznam invazivnih tujerodnih rastlin z opisi, razširjenostjo in ocenami 
tveganja, kjer so na voljo7.  Na tem seznamu najdemo zlasti okrasne rastline, 
ki rade »pobegnejo« z vrtov ali pa celo iz akvarijev, ter rastline, ki jih nekateri 
zaradi velike zmogljivosti za pridobivanje biomase priporočajo za pridelavo kot 
obnovljive energetske vire.

7 glej spletno stran http://www.eppo.org/QUARANTINE/ias_plants.htm
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2.2	Horizontalni	predpisi	EU:	varna	hrana

Predpisi o varni hrani zasledujejo enega ali več splošnih ciljev visoke ravni var-
ovanja življenja in zdravja ljudi, varstva interesov potrošnika, vključno z dobrimi 
poslovnimi običaji v prometu z živili in krmo ob upoštevanju varovanja zdravja 
in dobrobiti živali, zdravja rastlin in okolja. 
Predpisi o varni hrani naj bi hkrati zagotovili prost pretok živil in krme, ki se 
pridelujejo ali dajejo v promet v Evropski skupnosti po splošnih načelih in za-
htevah skupnega trga.

Čeprav na prvi pogled med zdravstvenim varstvom rastlin in varno hrano ni 
neposredne povezave, je sistem na obeh področjih urejen po enakih principih:

neodvisno ocenjevanje tveganja (PRA), �
predpisani ukrepi za obvladovanje tveganja, vključno z mednarodno  �
trgovino,
načrt ukrepov s korektivnimi ukrepi, ko »gre kaj narobe«, �
registracija obratov pri pristojni oblasti na podlagi pisne prijave (FITO-reg- �
ister), 
odobritev dejavnosti po prejemu pisne vloge ter predhodnem obisku in  �
pregledu obrata (npr. za izdajanje rastlinskih potnih listov),
inšpekcijski nadzor registriranih obratov,  �
sistem kakovosti v uradnih laboratorijih in organih nadzora (ISO 17025), �
nacionalni monitoringi za obvladovanje tveganja (posebni nadzori), �
sistem zgodnjega obveščanja o novih nevarnostih (Alert lista), �
sistem obveščanja o neskladnostih (Europhyt). �

2.3	Evropska	agencija	za	varnost	hrane	(EFSA)

Z utemeljitvijo, da postajajo znanstvena in strokovna vprašanja v zvezi z var-
nostjo živil in krme čedalje bolj pomembna in zapletena, je bila leta 2002 z 
uredbo ustanovljena Evropska agencija za varnost hrane8 (EFSA s sedežem 
v Parmi), ki naj bi okrepila sedanji sistem znanstvene in strokovne podpore 
politiki.

Za znanstveno mnenje in nasvete agencije EFSA skrbijo znanstveni svet in de-
vet znanstvenih odborov, od katerih je vsak pristojen za specifično področje 
ocenjevanja tveganja. Znanstveni svet usklajuje delovanje znanstvenih odborov 
in se ukvarja z vprašanji, ki zajemajo več področij in se tičejo vseh (npr. meto-
dologija za oceno izpostavljenosti).

8 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki 
zadevajo varnost hrane (UL EU L 31, 1.2.2002, str. 1–24).
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Znanstveni odbor za zdravstveno varstvo rastlin EFSA je bil ustanovljen leta 
2006 na podlagi Uredbe Komisije št. 575/20069 o spremembi Uredbe (EC) 
178/200210, kjer je zapisano, da se z oblikovanjem tega odbora priznava, da 
je varovanje zdravja rastlin bistvenega pomena za varnost prehrambene ve-
rige. Glavna naloga odbora je posvečanje vedno večji potrebi po pregledovanju 
analiz nevarnosti glede organizmov, škodljivih za rastline, rastlinske proizvode 
in/ali biotsko raznolikost. Kot odgovor na zahteve po strokovnih mnenjih 
Evropske Komisije, Evropskega parlamenta ali držav članic, odbor zagotavlja 
mnenja o vprašanjih v zvezi z organizmi, škodljivimi za rastline in rastlinske 
proizvode. Odbor je od svojega nastanka posredoval preko 100 znanstvenih 
mnenj o PRA in drugih dokumentov, ki so jih pripravile druge stranke (države 
članice, EPPO, uradni organi tretjih držav). Mnenja oblikujejo delovne skupine 
za različna vprašanja ali skupine škodljivih organizmov. Odbor oblikuje mnenja 
na podlagi pregledov znanstvenih informacij in podatkov, ki se izvajajo zaradi 
ocenjevanja dokumentov PRA in tveganj, ki jih predstavljajo zadevni organizmi, 
in se opravijo na neodvisen, objektiven in pregleden način.

Na nivoju EU je Komisija, ob posvetovanju s Stalnim odborom za zdravstveno 
varstvo rastlin (SCPH), ustrezen upravni organ11 odločanja, ki izbira med 
možnostmi ukrepov, določenimi v oddelku PRA za ravnanje v primeru nevar-
nosti zaradi škodljivega organizma. Komisija potrebuje PRA ustrezne kakovosti, 
da lahko izbira med najustreznejšimi možnostmi za obvladovanje na podlagi 
informacij o tveganjih, nadomestnih možnostih za obvladovanje ter stroških in 
koristih, ki izhajajo iz različnih možnosti.

2.4		 Mehanizem	za	pobudo	izdelave	PRA

Navkljub izvajanju ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov iz 
prilog I in II, v EU redno najdemo bodisi nove škodljive organizme, ki še niso na 
seznamih iz prilog, bodisi organizme s seznamov na območjih, kjer prej njihov 
pojav ni bil znan. EU je na podlagi mednarodnih standardov za fitosanitarne 
ukrepe (ISPM) razvila postopke medsebojnega obveščanja Evropske komisije 
in držav članic v primeru najdb ali izbruha novih škodljivih organizmov ali or-
ganizmov iz prilog I in II direktive 2000/29, da bi lahko pravočasno presodili, ali 
je potrebno fitosanitarno ukrepanje. Za nove organizme je potrebno najprej 

9 Commission Regulation (EC) No 575/2006 of 7 April 2006 amending Regulation (EC) No 178/2002 
of the European Parliament and of the Council as regards the number and names of the permanent 
Scientific Panels of the European Food Safety Authority. OJ L 100, 8.4.2006, p.1.

10 Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 lay-
ing down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety 
Authority and laying down procedure in matters of food safety. OJ L 31, 1.2.2002, p. 1-24.

11 Council Decision (ES) No 468/1999 z dne 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of 
implementing powers conferred on the Commission. OJ L 184, 17.7.1999, p. 23 as amended by Decision 
2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).
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oceniti tveganje. V primeru, da ustrezajo kategoriji karantenskih organizmov, 
je potrebno določiti ustrezne izvedljive ukrepe za njihovo obvladovanje in jih 
tudi predpisati, da dosežemo njihovo izkoreninjenje (eradikacijo) ali, kadar to 
ni mogoče, da zadržimo njihovo širjenje.

Kako pride do odločitve za izdelavo PRA?
a) Komisija lahko ob posvetovanju s SCPH zahteva, da se PRA opravi kot 
odgovor na novo nevarnost za zdravje rastlin, pa tudi na zahtevo s strani trgo-
vine ali tretjih držav, revizijo fitosanitarnih predpisov ali nove informacije o 
obstoječih nevarnostih. Običajno jo opravi ena ali več držav članic prostovoljno, 
EPPO panel (od 2000 dalje) ali EPPO strokovne delovne skupine (od 2006 
dalje). Lahko pa EFSA na podlagi člena 36 razpiše izdelavo PRA za določene 
organizme, ki so za Komisijo velikega pomena (od leta 2009 dalje).

b) Posamezne države članice lahko pripravijo PRA same ali v sodelovanju, na 
svojo lastno pobudo ali kot odgovor na nevarnosti, ki jih odkrijejo njihove 
službe za varstvo rastlin, ali na zahtevo s strani trgovine ali tretjih držav. Države 
članice se vedno bolj zavzemajo za sodelovanje pri pripravljanju skupnih PRA.

c) Delovna skupina EPPO za fitosanitarne predpise skliče strokovne delovne 
skupine, da pripravijo PRA kot odgovor na nevarnosti, ki jih odkrijejo EPPO 
držav članic. Od leta 2006 skliče EPPO Strokovne delovne skupine, da priprav-
ijo do pet PRA na leto na podlagi prioritetnega seznama, ki ga enkrat letno 
sestavi Delovna skupina EPPO za fitosanitarne predpise na podlagi čakalne liste 
EPPO. Rezultate pregleda jedro članstva, pred obravnavo Panela za fitosanitarne 
ukrepe možnosti za obvladovanje, Delovne skupine za fitosanitarne predpise 
priporočil glede predpisov in pred končno odobritvijo Sveta EPPO.

d) SCPH obravnava možnosti za obvladovanje tveganja v PRA. Pomaga mu lahko 
Delovna skupina Komisije za revizijo Prilog I in II k Direktivi Sveta 2000/29/ES 
(Annexes Working Group - AWG), ki oceni informacije, ki jih obravanava celoten 
SCPH, vključno z možnostmi za obvladovanje iz razpoložljivih PRA. Kadar so 
informacije pomankljive tako po kakovosti kot vsebini, se odločanje zavleče, saj 
ni definiranega postopka za izvajanje (financiranje) posodabljanj ali revizij.

3	Seznami	škodljivih	organizmov	in	rastlinskega	blaga

Škodljive organizme glede na splošno nevarnost za zdravje in obstoj posameznih 
vrst rastlin ter glede na nevarnost povzročitve velike ekonomske škode de-
limo na karantenske in nekarantenske. Državni organi se praviloma ukvarjajo z 
odkrivanjem novih ter preprečevanjem oziroma obvladovanjem karantenskih 
organizmov, saj ti povzročajo veliko ekonomsko škodo, nepopravljive posledice 
za naravo in okolje, kamor se vnesejo (občutljive vrste ali genotipi propadejo) 
in jih na običajen način ne moremo zatirati. Občasno je treba z uradnimi ukrepi 
poseči tudi ob prerazmnožitvah in pa na semenskem materialu (nadzorovani 
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OCENA TVEGANJA ZARADI ŠO:
- Biologija organizma
- Gostiteljske rastline
- Vplivno območje

URAVNAVANJE ŠO:
- Fitosanitarni ukrepi ali
- Drugi ukrepi za varstvo rastlin

Evropska unija
Komisija - Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin

Delovna skupina za priloge direktive 2000/29/ES

Evropska organiza-
cija za varstvo rastlin

Panel za ocene 
tveganja

Panel za fitosani-
tarne ukrepe

Evropska agencija 
za varno hrano

Znanstveni odbor 
za zdravstveno 
varstvo rastlin

Države članice Evropske unije
Državne organizacije za varstvo rastlin

nekarantenski škodljivi organizmi). Z ostalimi boleznimi, škodljivci in invazivnimi 
rastlinami (pleveli) se ukvarja javna služba zdravstvenega varstva rastlin, ki z opa-
zovanjem, napovedovanjem in svetovanjem pravočasnih in usmerjenih ukrepov 
pomaga preprečevati škodo v pridelavi kmetijskih rastlin. Podobno deluje javna 
služba v gozdarstvu. 

Slika 2. Strokovno	in	znanstveno	mednarodno	sodelovanje	na	področju	varstva	rast-
lin:	oceno	tveganja,	ki	običajno	nastane	v	posamezni	državi	članici	ali	pa	jo	strokov-
njaki	iz	evropskih	držav	pripravijo	v	panelih	EPPO,	skupaj	s	predlogi	ukrepov	pregleda	
Znanstveni	odbor	pri	Evropski	agenciji	 za	 varno	hrano;	odločitev	o	uravnavanju	 in	
potrebne predpise sprejme Evropska komisija ob posvetovanju s Stalnim odborom in 
ožjo	delovno	skupino	za	revizijo	prilog	direktive	2000/29/ES.

Karantenski škodljivi organizmi se štejejo za posebno nevarne rastlinam in rast-
linskim proizvodom in so v EU razvrščeni v sezname prilog od I do V Direktive 
Sveta št. 2000/29/ES.12 Pri reguliranju vnosa rastlinskega blaga je dan največji 
poudarek semenu, sadilnemu in razmnoževalnemu materialu, ki po trgovanju 
najdejo pot v naravo. Velikokrat pri isti rastlinski vrsti plodovi in semena, na-
menjena za hrano ali krmo, ne predstavljajo tveganja, če pa jih posadimo za 
pridelavo, pa lahko širijo škodljive organizme. Zato je v okviru IPPC vpeljano 
certificiranje pošiljk, ki se izvažajo: zanje se izdaja fitosanitarno spričevalo. Od 
leta 1993 dalje znotraj EU fitosanitarno spričevalo nadomešča rastlinski potni 
list. 

12 Karantenski seznami na strani http://www.furs.si/law/slo/zvr/Fito_pravilnik/FitoPravSeznamiSOEU.asp
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3.1	Prepoved	vnosa	na	ozemlje	Republike	Slovenije

Direktiva 2000/29/ES organizme, ki so znani kot zelo škodljivi rastlinam, 
razvršča v prilogi I in II, ki dajeta podlago za uradne ukrepe v primeru pojava, 
njihov namerni vnos (uvoz) pa je prepovedan. V prilogi III direktive je seznam 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih ni dovoljeno 
uvažati, saj bi z njimi lahko iz izvornega okolja vnesli tudi tam navzoče škodljive 
organizme (Preglednica 1 na naslednji strani). Prepoved uvoza pa velja tudi, če 
za rastline niso izpolnjene določbe v prilogi II ali posebne fitosanitarne zaht-
eve, navedene v prilogi IV direktive, ki zmanjšajo tveganje za nenamerni vnos 
škodljivih organizmov.

Za organizme, uvrščene na sezname direktive 2000/29/ES, je tveganje ob 
nenadzorovanem vnosu prepoznano, zato so zanje predpisane omejitve. Ker 
pa obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin tudi v primeru vnosa dru-
gih tujerodnih organizmov, ki bi lahko postali škodljivi za rastline, je potrebno 
pred vnosom tudi za te proučiti morebitna tveganja ob poskusih, raziskavah in 
žlahtnjenju, čeprav niso uvrščeni na sezname direktive. Državna organizacija za 
varstvo rastlin ima v takih primerih možnost na podlagi analize tveganja določiti 
dodatne zahteve za vnos rastlin ali drugih organizmov.

3.2		 Reguliranje	vnosa	tujerodnih	organizmov

Vnos tujerodnih organizmov na ozemlje Republike Slovenije in s tem v EU je 
torej pod fitosanitarnim nadzorom pri:

komercialnem vnosu pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, �
vnosu organizmov in rastlin za raziskovalno delo � 13 (laboratorijsko delo in 
žlahtnjenje oziroma selekcija novih sort rastlin),
vnosu organizmov za biotično zatiranje škodljivih organizmov.  �

Za komercialni vnos pošiljk v EU ne izdajajmo posebnih uvoznih dovoljenj, 
ampak z registracijo subjektov, ki se s tem ukvarjajo, z njihovim usposabljanjem 
in rednimi pregledi zagotavljamo obvladovanje tveganj. Pri Fitosanitarni upravi 
so registrirane vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, dodelavo, 
uvozom ali distribucijo oziroma s trženjem rastlinskega materiala, zlasti sadik 
in semena, za katere je potrebno opraviti uradni fitosanitarni pregled ob uvozu 
ali v pridelavi oziroma predelavi in izdati rastlinski potni list ali drugo ustrezno 
etiketo oziroma žig v vsaj eni fazi  premeščanja znotraj Evropske unije.

13 Direktiva Komisije 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče 
nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive 
Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih 
območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju.- Uradni list Evropske unije z dne 
18.6.2008 SL, L 158, s. 41-54.

44

Zbornik s posveta Tujerodne vrste v Sloveniji

44



Preglednica 1. Pregled	prilog	in	seznamov,	ki	se	nanašajo	na	prepoved	vnosa	zaradi	
karantenskega	statusa	škodljivih	organizmov	in	rastlin	(Direktiva	2000/29/ES).

Priloga I Škodljivi organizmi (ŠO), katerih vnos in širjenje v EU sta pre-
povedana.
    Seznam I.A.I: ŠO, ki niso ugotovljeni na ozemlju EU
    Seznam I.A.II: ŠO, ki so ugotovljeni na delu ozemlja EU

Karantenska lista: 
A1 in A2

Priloga II ŠO, katerih vnos in širjenje sta prepovedana, če so navzoči na 
določeni rastlinski vrsti, delu rastline ali rastlinskemu proiz-
vodu. 
    Seznam II.A.I: ŠO, ki niso ugotovljeni na ozemlju EU
    Seznam II.A.II: ŠO, ki so ugotovljeni na delu ozemlja EU 

Karantenska lista 
A1 in A2

Priloga III Rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti, ka-
terih vnos (*) je prepovedan, zlasti:
1. rastline za saditev (razen plodov in semena):

drevesne vrst � e Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis 
Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A., Pinus L., Pseudotsuga 
Carr. in Tsuga Carr, Castanea Mill., Quercus L. in Populus L.
rastline z listi �  Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Photinia Ldl. 
in Rosa L. za saditev, razen rastlin v stadiju mirovanja brez 
listov, cvetov in plodov
rastline �  Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Vitis L., 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi križanci, 
Phoenix spp., in njihovi hibridi ter Fragaria L. 
semenski krompi � r Solanum tuberosum L., in rastline iz rodu 
Solanum L., ki tvorijo pritlike ali gomolje, ali njihovi hibridi 
za saditev ter druge rastline iz družine Solanaceae za sa-
ditev
rastline za saditev �  družine Gramineae, razen nekaterih 
okrasnih trav

2. Izolirano lubje Castanea Mill., Quercus L., Acer	 saccharum 
Marsh., Populus L.
3. Zemlja in rastni substrat, ki je v celoti ali delno sestavljen iz 
zemlje ali trdnih organskih snovi, kot so rastlinski deli, humus, 
vključno s šoto ali lubjem, razen tistega, ki je v celoti sestavljen 
iz šote.

--

(*) Vnos oziroma uvoz je prepovedan iz držav, kjer so določeni škodljivi organizmi razširjeni in zlasti 
iz držav, ki niso članice EU ali vsaj evropske države in so pretežno z drugih celin (Direktiva Komisije 
2008/61/ES).

Drugače pa je z organizmi za raziskave in biotično varstvo. V Sloveniji je Fi-
tosanitarna uprava RS v obdobju 1999 – 2008 izdala 150 dovoljenj za vnos 
škodljivih organizmov, organizmov za biotično varstvo in drugih novih organiz-
mov. Skupaj je v teh 10 letih 6 raziskovalnih organizacij in ena lokalna skupnost 
vneslo 79 različnih organizmov za znanstvene namene iz 18 držav (samo Kanada, 
Kolumbija in ZDA so bile neevropske). V letih 1999 do 2003 so prevladovali 
vnosi organizmov za biotično varstvo rastlin, kasneje pa vnosi novih oziroma ka-
rantenskih organizmov, ki so jih vnašale pooblaščene organizacije. Organizacija 
pridobi pooblastilo za delo, če ima osebje, prostore in opremo, ki zagotavljajo 
varno delo in uničenje po končanem raziskovalnem delu. Presoja za vnos tu-
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jerodnih organizmov za biotično varstvo rastlin ter izdaja dovoljenja poteka v 
soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor, da v skladu s predpisi na področju 
ohranjanja narave poseg v naravo ne ogroža naravnega ravnovesja ali biotske 
raznovrstnosti. 

4	Odgovorni	uradni	organi

V Republiki Sloveniji so na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin opre-
deljeni naslednji odgovorni uradni organi za zdravstveno varstvo rastlin:

ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo rastlin: Ministrstvo za kmeti- �
jstvo, gozdarstvo in prehrano,
osrednji odgovorni uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen  �
z uredbo vlade, izdano na podlagi zakona, ki ureja državno upravo: Fitosani-
tarna uprava RS,
pristojni organ za inšpekcijsko nadzorstvo: Inšpektorat RS za kmetijstvo,  �
gozdarstvo in hrano,
pravne osebe na podlagi javnega pooblastila, �
pristojni carinski organ: Carinska uprava RS. �

Odgovorni uradni organi ter izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin 
se štejejo za uradno državno organizacijo za varstvo rastlin po IPPC (slika 3).

 

Slika 3. Shema	 Slovenske	 organizacije	 za	 varstvo	 rastlin	 (inšpekcijski,	 upravni	 in	
strokovni	del),		v	kateri	je	Fitosanitarna	uprava	RS	osrednji	odgovorni	organ	za	varstvo	
rastlin in semenarstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Inšpektorat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in hrano 

(IRSKGH)

Fitosanitarna uprava 
Republike Slovenije

 (FURS)

Pooblaščene
 institucije

Fitosanitarna inšpekcija

Kmetijska inšpekcija

Gozdarska inšpekcija

Inšpekcija za kakovost živil

Inšpekcija za kontrolo krme

Lovska in ribiška inšpekcija

Vinarska inšpekcija

Sektor za zdravstven var-
stvo rastlin

Sektor za fitofarmacevtska 
sredstva in mineralna gnojila

Sektor za semenarstvo in 
varstvo sort rastlin

Kmetijski inštitut Slovenije

Nacionalni inštitut za 
biologijo

Inštitut za hmeljarstvo in 
pivovarstvo Slovenije

BF - Oddelek za agronomijo

KGZS - ZAVOD Nova Gorica

KGZS - ZAVOD Maribor

KGZS - ZAVOD Novo mesto

Gozdarski inštitut Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije

BF - Oddelek za gozdarstvo
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5	Zaključek

Leta 2008 smo pričeli razpravo o spremembi režima zdravstvenega varstva 
rastlin v EU, ki ga opredeljuje direktiva 2000/29/ES. Po oceni vplivov, akcijskem 
načrtu in strategiji bo prišlo do novih predlogov predpisov po letu 2012.  V času 
slovenskega predsedovanja Svetu EU je bila v delovni skupini vodij fitosanitar-
nih služb (COPHS) prva razprava o prenovi sistema, ki je v zaključkih Evropski 
komisiji predlagala, da prične delo na tem zahtevnem področju. V tej skupini 
sicer že nekaj časa razpravljamo, da EU predpisi odstopajo od mednarodnega 
okvirja IPPC in da je treba sistem na področju varstva rastlin in semenarstva 
temeljito prenoviti – tudi v povezavi z drugimi področji kot je področje in-
vazivnih tujerodnih vrst. 

Več skupnih sestankov s Komisijo, direktorati, ki so pristojni za varstvo rastlin 
in okolje oz. ohranjanje narave, dajejo upanje, da bomo s sodelovanjem na obeh 
področjih razvili ustrezne strategije, ki bodo racionalizirali predpise, ki lahko 
obremenjujejo gospodarstvo. Predpisi so tista podlaga pravne države, s katero 
je določen pravni red, urejeno delovanje državnih organov, ravnanje pravnih 
subjektov in njihova medsebojna pravna razmerja. Če želimo slediti Lizbonski 
strategiji, je potrebno z manj in skrbno načrtovanimi predpisi urediti družbena 
razmerja le v primerih, ko zastavljenih ciljev ni mogoče urediti na drug način 
(npr. s kodeksi ravnanja). Doseči je potrebno čim širše soglasje o družbeni 
potrebnosti posameznega posega države s predpisi in skrbeti za tako pravno 
okolje, ki omogoča mirno reševanje nasprotij, ki jih prinašajo različni interesi v 
družbi, kar je na fitosanitarnem področju še posebej pogosto.

Infrastruktura IPPC z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe sledi 
cilju “varovati gojene in samonikle svetovne rastlinske vire pred škodljivimi or-
ganizmi”. Posega tudi v preprečevanje in obvladovanje rastlin, ki so škodljive 
drugim rastlinam. Fitosanitarni mehanizmi ocene tveganja, kategorizacije tve-
ganja, zgodnjega odkrivanja in ukrepanja, vključno z nadzorom mednarodne 
trgovine, so nedvomno ustrezni tudi za nadzor invazivnih tujerodnih rastlin.

Ker je pri nadzoru mednarodne trgovine potrebno upoštevati tudi sporazum 
WTO-SPS, da omejitve za varno trgovanje ne smejo omejujoče bolj, kot je 
nujno potrebno in znanstveno utemeljeno, je ureditev področja invazivnih tu-
jerodnih rastlin mogoča takoj, če v oceni tveganja za vnos določene vrste pride 
v kategorijo “škodljivi organizem z nesprejemljivim vplivom” na podlagi IPPC. 
IPPC je namreč s sporazumom WTO-SPS priznan okvir standardov za področje 
trgovanja z rastlinami in rastlinskimi proizvodi. 
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Viri14 

Council of the European Union, Outcome of Proceedings, Working Party of 
Chief Plant Health Officers (COPHS), 12 June 2007, Annex III, Conclusions; 
Doc. No 10985/07

ICPM/CPM statements and decisions - the reports from ICPM 03 (2001), ICPM 
07 (2005) and CPM 01 (2006), CPM 4 (2009)

Outcome of the COPHS meeting of 3 and 4 December 2009 

Outcome of the COPHS meeting of 4 and 5 December 2002; The Danish 
Presidency on behalf of the Chief Officers of Plant Health Services; 19 Decem-
ber 2002, Doc. No. SN 4411/02

Outcome of the COPHS meeting, Doc. 15634/05 and the German presidency 
paper for the Council of the European Union, Working Party of Chief Plant 
Health Officers, 12/13 December 2005, Doc.  DS 708/05

Resolucija o normativni dejavnosti. Državni zbor Republike Slovenije, Odbor za 
notranjo politiko javno upravo in pravosodje, spletni naslov:  
http://www.dz-rs.si/ (2009)

14    Viri so dostopni pri avtorici prispevka.
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Ozaveš�anje na podro�ju tujerodnih vrst

mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor

Komunikacijo o invazivnih tujerodnih vrstah, še zlasti ozaveščanje in vključevanje 
deležnikov, strokovnjaki postavljajo med najpomembnejše naloge, saj zgolj s 
predpisi in administrativnimi ukrepi širjenja teh vrst ne bomo preprečili.  V 
prispevku povzemam cilje in medije komunikacije, na kratko predstavim komu-
nikacijo na ravni EU in Slovenije ter predlagam nekaj kratkoročnih ukrepov.

1 Cilji in mediji komunikacije

Cilji, ki si jih postavimo pri komunikaciji o invazivnih tujerodnih vrstah, se-
gajo od informiranja do najzahtevnejšega, aktivnega vključevanja javnosti oz. 
deležnikov:

povečati ozaveščenost 
– poznavanje tveganj za našo naravo, zdravje, gospodarstvo

dobiti podporo javnosti za ukrepe

spremeniti odnos oz. obnašanje

aktivno vključiti 
(preprečevanje, odkrivanje, opazovanje, odstranjevanje …)

  

Pregledali smo medije, ki jih države uporabljajo za komunikacijo o invazivnih 
tujerodnih vrstah: 

tiskani mediji (brošure, zgibanke, knjižice, obvestila za medije, oglasi v lokal- �
nih medijih, kodeksi),
elektronski mediji (spletne strani, interaktivne zgoščenke, dokumentarni  �
filmi),
javna predavanja, sestanki,  �
označbe na javnih površinah, plakati na vstopnih točkah, panoji na sejmi,  �
razstave v muzejih,
šolski programi (splošni, za hortikulturo …), didaktična gradiva, e-učenje,  �
izpitna vprašanja,
plastični modeli invazivnih vrst, drobna darilca � 1, ki prikazujejo invazivne 
vrste.  

1 Darilca so, na primer: obeski za ključe, ravnila, podloge za miške, kazala, obešanke za prtljago, obtežilniki 
za papir. 
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2 Komunikacija na ravni Evrope

Evropska komisija je doslej financirala več kot 100 LIFE projektov, ki so se delo-
ma ali v celoti ukvarjali s problematiko invazivnih tujerodnih vrst. Za osveščanje 
so v teh projektih večinoma pripravili zgibanke in brošure, redkeje plakate. 
Pregled teh LIFE projektov so leta 2006 objavili v publikaciji2.

Komisija je vzpostavila spletno stran3 in objavila tematsko številko biltena Nat-
ura 2000 (leta 2008).4

Evropska komisija (2007)5 glede komunikacije predlaga, da bi med državljani 
zgradili občutek odgovornosti in dosegli, da bo javnost sprejemala ukrepe proti 
tem vrstam, tudi njihovo odstranitev. Navajajo, da je pomemben segment trgovi-
na, kjer se odpirajo tudi možnosti za prostovoljne ukrepe. Svet Evrope (2003) 
predlaga, da bi problematiko vključili v programe izobraževanja in informiranja, 
v obstoječe programe osveščanja in podpirali delavnice in konference. Zavzeli 
so se za sodelovanje s ključnimi deležniki, zlasti za popularizacijo dobrih praks.

3 Komunikacija v Sloveniji

Doslej so za ozaveščanje javnosti skrbeli zlasti posamezni strokovnjaki s pisan-
jem člankov v poljudnoznanstvene revije, največ v Proteus ter revije za ljubitelje 
(vrtnarstvo, ribištvo) in družinske revije. Prirodoslovno društvo je v šolskem 
letu 2008/2009 organiziralo tekmovanje srednješolcev, zanje je pripravilo tudi 
spletno stran s priporočeno literaturo. 6

Pomemben preobrat z uvedbo sistematičnega ozaveščanja javnosti je v Sloveniji 
prinesel projekt Thuja7, v katerem za komunikacijo uporabljajo različna orodja: 
tiskana gradiva (brošura, kartice), spletna stran, posvet, tečaj, akcija za prosto-
voljce. S projektom so uspeli doseči tudi množične medije. 

Javnomnenjska raziskava o poznavanju problematike tujerodnih invazivnih vrst 
v Sloveniji doslej ni bila izvedena.

2 Zbornik projektov LIFE (2004) http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefo-
cus/documents/alienspecies_en.pdf. 

3 Spletna stran Evropske komisije o invazivnih tujerodnih vrstah: http://ec.europa.eu/environment/nature/
invasivealien/   

4 Bilten Natura 2000 – tematska številka o invazivnih tujerodnih vrstah (2008): http://ec.europa.eu/envi-
ronment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat25_en.pdf 

5 Developing an EU Framework for Invasive Alien Species - Discussion Paper: http://ec.europa.eu/environ-
ment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf 

6 Priporočena literatura za tekmovanje srednješolcev http://www.proteus.si/?q=node/176. 

7 Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja (Projekt Thuja). Projekt izvajajo Zavod Symbiosis, Botanično 
društvo Slovenije, Turistično društvo Boštanj in Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva. 
Trajanje projekta: julij 2008 - december 2009.
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4	Kako	naprej?

Pri pripravi predloga izhajam iz pričakovanja, da bodo finančni in kadrovski viri 
v državni upravi v obdobju 2009-2010 zelo omejeni. V takih razmerah izvedba 
nacionalne kampanje, naslovljene na splošno javnost, ni uresničljiva. Hkrati ne 
pričakujem, da bi v kratkem EU ali Slovenija sprejela predpise, ki bi urejali to 
področje, zato se bomo kratkoročno verjetno usmerili v prostovoljne ukrepe. 
To pa zahteva močno komunikacijsko podporo.8

Zato predlagam, naj bo komuniciranje zelo osredotočeno, omejeno na pri-
oritetne skupine. Kriteriji za določitev skupin, na katere bi se komunikacija 
osredotočila najprej, bi lahko bili:

obseg neposredne škode (zdravje, kmetijstvo) �
možnosti za spremljanje in ukrepanje (nekatere institucije imajo zaposlene  �
strokovnjake, ki so strokovno usposobljeni za prepoznavanje tujerodnih vrst 
in mednje sodijo, na primer, botanični vrtovi in živalski vrt, narodni, regijski in 
krajinski parki ter naravni rezervati)
preprečevanje poti za širitev (turistične agencije, uvozniki in prodajalci sadik,  �
semen in hišnih ljubljenčkov).

Predlagam tudi vzpostavitev kontaktne točke za komunikacijo, v prvem koraku 
naj bi se na enem mestu zbirale vse informacije o tem, katere službe načrtujejo 
komunikacijo o invazivnih tujerodnih vrstah in kako. Kasneje bi taka točka mor-
da prevzela tudi medsebojno koordinacijo.

Za medsebojno komunikacijo med ministrstvi, strokovnimi institucijami in 
ključnimi deležniki predlagam elektronski bilten (e-Invazivka). V biltenu bi ob-
javljali najave dogodkov, kratka poročila s seminarjev, obveščali objavah v Slo-
veniji (članki, oddaje na radiu ali televiziji), novih predpisih, dogajanju na evrop-
ski in svetovni ravni. Prejemniki e-Invazivke bi bili vsi javni uslužbenci v državni 
upravi in javnih zavodih, ki jih to področje zadeva, zainteresirani strokovnjaki v 
kmetijskih svetovalnih službah, člani nevladnih organizacij (naravovarstvenih in 
ljubiteljskih), raziskovalci, novinarji, gospodarska združenja trgovcev in trgovci.

Pri komunikaciji z javnostjo naj bi bilo izhodišče naslednje: ljudi zanimajo teme, 
ki so tukaj in zdaj, ki zadevajo njih (Bom imel težave?;  Sem jaz vzrok težav?; Kako 
lahko pomagam?). Zato predlagam, da bi najprej čim bolj neposredno naslovili 
tisto ravnanje, ki povzroča tveganje, s širokimi, ne-ciljanimi sporočili o prob-
lematiki invazivnih vrst pa bi se v sedanjih okoliščinah ne ukvarjali. Upoštevajmo 
tudi, da ljudje raje slišimo pozitivna sporočila in pohvale kot pa črne napo-
vedi in graje našega obnašanja, zato skušajmo predstavljati zlasti primere dobre 
prakse. 

8   http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf, str. 14.
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Zanimivo je, da omejitve pri vnosu tujerodnih vrst raziskovalci težje sprejemajo, 
zato bo z njimi komunikacijo potrebno načrtovati posebej skrbno.

Tu izražam še svoj pomislek: izraz “invazivna tujerodna vrsta”, ki je sicer stroko-
vno korekten, je pa težaven za splošno rabo. Ker se še ni udomačil v splošni 
rabi, bi lahko razmišljali o morebitnem bolj enostavnem izrazu. Morda se ga 
s skupnimi močmi domislimo. Osebno sem, na primer, bolj naklonjena izrazu 
invazivka, čeprav ne pomeni isto.

Ob pripravi in izvedbi nekaterih ukrepov lahko na podlagi izkušenj od dru-
god računamo na pomisleke v delu javnosti. Z njimi lahko računamo, če bi 
za odstranitev invazivnih tujerodnih vrst uporabljali kemične snovi. Pomisle-
ke dela javnosti, zlasti organizacij za zaščito, dobrobit oz. pravice živali, lahko 
pričakujemo pri odstranjevanju nekaterih vrst ptic in sesalcev9, zato bi bilo 
potrebno predhodno sodelovati z njimi. 

Za učinkovito komunikacijo je nujno zbrati nekaj ključnih podatkov za Slo-
venijo: na katerih področjih že beležimo škode in njihov obseg, primeri dobrih 
praks, kdo so kontaktne osebe za identifikacijo vrst (mreža strokovnjakov, ki 
odgovarja laikom).

Ključno pa je, da tam, kjer lahko rezultate dosežemo s prostovoljnimi ukrepi, 
komunikacijo okrepimo čim prej. Projekt Thuja je pri tem s svojimi rezultati 
dober zgled.

9 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf, str. 16.
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2. poglavje: 
načrtovanje	ukrepov	ravnanja

s tujerodnimi vrstami 
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Kaj lahko storimo na podro�ju tujerodnih vrst? 
Povzetek dela v skupinah
uredila Jana Kus veenvliet, Zavod Symbiosis

Posvet o tujerodnih vrstah smo zasnovali tako, da je uvodnim predstavitvam 
v popoldanskem delu srečanja sledila delavnica. Namen delavnice je bil spod-
buditi udeležence k aktivnem razmišljanju in oblikovanju predlogov ukrepov 
za ravnanje s tujerodnimi vrstami. Udeleženci posveta so v majhnih skupinah 
razpravljali o ukrepih ravnanja za osem tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst. Te 
smo predhodno izbrali in za vsako pripravili tudi kratke opise vrst, tako da so 
imeli udeleženci na voljo izhodiščne informacije o vrsti. Vse skupine so prejele 
enake smernice za razpravo (Preglednica 1), nabor vprašanj, katerih namen je 
bil usmerjanje konstruktivne razprave. Udeleženci so ugotovitve razprav za-
pisovali na majhne listke in jih umestili v ustrezno polje na plakatih. Te zapise 
v obliki povzetkov z razprave objavljamo v nadaljevanju zbornika. Po koncu 
dela v skupinah je poročevalec vsake skupine predstavil glavne ugotovitve vsem 
udeležencem posveta. 

Za obravnavo na delavnici je projektna skupina namenoma izbrala živalske 
in rastlinske tujerodne vrste z različnimi načini vnosa, vplivi in možnostmi za 
ravnanje v okvirih obstoječih pravnih mehanizmov. Kljub razlikam med vrstami 
pa so se v večini skupin pojavljale podobne ugotovitve, in sicer: 

Status: �  podatki o vrstah so večinoma pomanjkljivi. V zbiranje bi se lahko 
vključili prostovoljci, vendar bi bilo potrebno vzpostaviti ustrezen sistem zbi-
ranja podatkov. Za večino obravnavanih vrst so vplivi na biotsko raznovrst-
nost poznani iz tujine, v Sloveniji pa ustreznih študij še nimamo. 
Zgodnje obveščanje: �  ni vzpostavljeno, čeprav bi bilo smiselno in nujno za 
vrste, ki še niso splošno razširjene. Obveščanje bi lahko vodile različne in-
stitucije (sodelujejo lahko tudi NVO), vendar je potrebno jasno določiti 
pristojnosti in zagotoviti finančna sredstva. 
Ozaveščanje: �  akcije ozaveščanja morajo biti usmerjene k ciljnim skupinam 
ljudi, ki vrste kupujejo ali/in širijo. Za vrste, ki so v prodaji, je potrebno izpel-
jati tudi akcije ozaveščanja prodajalcev. V povezavi z aktivnostmi odstran-
jevanja tujerodnih vrst je, zaradi možnih etičnih pomislekov, ozaveščanje 
potrebno predvsem za vretenčarje. 
Odstranitev in nadzor:  � večina obravnavanih vrst je že precej razširjenih, tako 
da je mogoče izvajati le še nadzor in omejevati širjenje vrst. Tudi za to pa ni-
mamo sprejetih ustreznih predpisov. Novi predpis, ki bo urejal to področje, 
mora tudi jasno opredeliti pristojnosti in naloge različnih institucij.

Načrtovanje ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami

55



Preglednica 1. Smernice za razpravo o ukrepih ravnanja s tujerodnimi vrstami

Sklop Primeri vprašanj
Status Ali obstoječi podatki zadoščajo za načrtovanje aktivnosti/ �

ukrepov?
Če podatkov ni dovolj, kako jih lahko učinkovito pridobi- �
mo?
Ali lahko v zbiranje podatkov vključimo prostovoljce? Kako? �
Kje naj se zbirajo podatki? Kdo bo koordiniral zbiranje? �
Kdo je pristojen za izvajanje monitoringa vrste? �
Ali so vplivi na biotsko raznovrstnost dobro raziskani?  �
… �

Zgodnje 
obveščanje

Ali je zgodnje obveščanje še smiselno (morda le v nekaterih  �
delih SLO)? 
Ali lahko predvidimo smer širjenja vrste in v teh območjih  �
izvajamo usmerjeno iskanje? 
Ali je za vrsto že vzpostavljen sistem zgodnjega  �
obveščanja?
Če ne, katera institucija bi lahko prevzela zgodnje  �
obveščanje?
Ali lahko v zgodnje obveščanje vključimo skupine prosto- �
voljcev? Če da, kdo bo njihovo delo koordiniral?
… �

Ozaveščanje Ali lahko z ozaveščanjem preprečimo vnašanje/širjenje  �
vrste?
Katere ciljne skupine moramo ozaveščati? �
Kdo bo izvajal ozaveščanje? �
Ali je smiselno pri ozaveščanju sodelovati s predstavniki  �
trgovine? Na kakšen način?
Ali je lahko odstranjevanje vrste povezano z etičnimi pomis- �
leki in je potrebno zato posebno ozaveščanje?
…  �

Odstranitev 
in nadzor

Ali je vrsto še mogoče odstraniti iz naravnega okolja? �
Če ne, ali je vrsto potrebno nadzorovati zaradi negativnih  �
vplivov? Morda le na določenih območjih?
Katera inštitucija lahko prevzame skrb za odstranitev/nad- �
zor?
Ali nam skrb za konkretno vrsto nalaga/omogoča kakšen  �
nacionalni/mednarodni predpis?
Katera institucija prevzame koordinacijo aktivnosti? �
… �
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1. primer: pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia)

1.	Osnovne	informacije	o	pelinolistni	žvrklji

 Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis

Izvor Severna Amerika.

Način	vnosa	
in	razširjanja

V Evropo so jo zanesli že v 18. stoletju z uvozom kmetijskih 
rastlin. V Sloveniji se je pojavila po drugi svetovni vojni.  Širi se 
tudi s semeni za krmljenje ptic. 

Opis Enoletnica, visoka 30 - 200 cm. Steblo je običajno razvejano. 
Listi so kratkopecljati, en- do dvakrat pernato deljeni, dolgi 
5 - 10 cm. Spodnji listi so nameščeni nasprotno, zgornji pa pre-
menjalno. Koški so enospolni, vendar so ženski in moški cve-
tovi na isti rastlini. Moški koški so združeni v zelena socvetja 
na koncu poganjkov, ženski koški pa so nižje v zalistjih listov. 

Biologija in ekologija

  Habitati Hitro se razširja predvsem na degradiranih površinah (ob ces-
tah in železnicah) ter na opuščenih kmetijskih zemljiščih, s ka-
terih se s semeni razširja tudi na njive. 

 Razširjanje Pelinolistna žvrklja je vetrocvetka.  Cveti od avgusta do konca 
septembra. Vsaka rastlina proizvede več tisoč, lahko tudi do 
60.000 semen. Semena ohranijo kaljivost več kot 20 let. 

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji V Sloveniji se je pojavila po drugi svetovni vojni, v zadnjih dveh 
desetletjih pa se je razširila po skoraj vsej Sloveniji. Na kme-   
tijskih zemljiščih je pogosta predvsem v severovzhodni Slove-
niji, v Krški kotlini ter na Primorskem, ob cestah pa jo najdemo 
po skoraj vsej državi.

  v Evropi Razširjena je po skoraj vsej Evropi. Še posebej pogosta je 
na jugovzhodu Francije, na jugu Švice, v severni Italiji, na 
Madžarskem, Slovaškem, Poljskem, Hrvaškem, v Srbiji in Ukra-
jini. 

Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Večji okoljski vplivi niso znani. Vrsta naseljuje predvsem nepo-
rasle površine, tako da nima večjih negativnih vplivov na do-
morodne rastline. 
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   Gospodarski 
   vplivi

Rastlina lahko z degradiranih površin vdira tudi na kmetijska 
zemljišča, kjer je nezaželen plevel. Posredne gospodarske vplive 
ima tudi zaradi stroškov spremljanja koncentracije peloda ter 
zdravljenja obolelih ljudi.

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Cvetni prah pelinolistne žvrklje je alergogen in že pri nizkih 
koncentracijah povzroča alergijske reakcije (rinokonjuktivitis, 
astma, lahko tudi dermatitis in urtikarijo).

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

Evropska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) je leta 2008 
sprejela Standard PM 9/7, v katerem so jasno opredelje-
na priporočila za nadzor rastline na območjih, kjer se je že 
razširila.  Preprečevati je treba tudi premike prsti z območij s 
pelinolistno žvrkljo.

   Odstranitev
    in nadzor

Priporoča se kombinacija mehanskih in kemičnih ukrepov. Na 
kmetijskih površinah se priporoča uvajanje kolobarjenja, rahljanje 
tal in košnja pred cvetenjem. Košnjo je treba dopolnjevati tudi s 
kemičnim zatiranjem, saj rastline ponovno poženejo. Za to je na 
voljo več pripravkov, le na poljih sončnic je zaradi sorodnosti vrst 
možna le uporaba herbicidov Aclonifen in Flurtamone. Možen 
ukrep je tudi sanacija površin s sajenjem kompetitivnih vrst.

Viri in literatura Kofol Seliger, A., 2001. Rod ambrozija (žvrklja) : neofiti - rast-
line pritepenke, Proteus 63 (6): 276-278.

pelinolistna žvrklja
(Ambrosia	artemisiifolia)
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2.	Povzetek	razprave	o	pelinolistni	žvrklji
 
Status Razšrijenost v Sloveniji je neenakomerno raziskana. �

Podatki o razširjenosti so, vendar bi jih bilo treba stalno  �
dopolnjevati - kako zagotoviti dostopnost?
Območni zavodi za zdravstveno varstvo nimajo interesa  �
za zbiranje podatkov.
V zbiranje podatkov bi lahko vključili tudi prostovoljce. �
Pristojnost reševanja problematike ni jasna (ministrstvo   �
ki je pristojno za okolje, zdravje ali kmetijstvo?).
Vplivi na biotsko raznovrstnost niso raziskani (predvi- �
doma ga ni, razen na specifične habitate).

Zgodnje 
obveščanje

ARSO izvaja obveščanje o koncentraciji peloda, potreb- �
nih pa je več postaj za spremljanje prisotnosti cvetnega 
prahu.
Zgodnje obveščanje o širjenju rastline na nova območja  �
ni vzpostavljeno - zopet ni jasno, katera institucija je pris-
tojna za obveščanje.
Zgodnje obveščanje je še smiselno, ker rastlina še ni  �
splošno razširjena.

Ozaveščanje Uskladiti je treba delovanje treh pristojnih ministrstev  �
in k sodelovanju povabiti tudi ministrstvo, pristojno za 
šolstvo.
Ozaveščati je potrebno gradbene in komunalne delavce,  �
kmete, šolske skupine in splošno javnost.
Nimamo pravne podlage, ki bi omogočala nadzor in  �
zavračanje semen, katerim so primešana semena žvrklje.
Lahko bi izdelali semena za ptiče, ki bi bila brez semen  �
pelinolistne žvrklje, in z oznako ozaveščali potrošnike.

Odstranitev in 
nadzor

Za ukrepe ni ustreznih predpisov. �
Odstranitev ni več mogoča, lahko jo le nadzorujemo in  �
tako omejimo širjenje na nova območja. 
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2. primer: navadna amorfa (Amorpha fruticosa)

1.	Osnovne	informacije	o	navadni	amorfi

     Božo Frajman in  Martina Bačič, 
Botanično društvo Slovenije

  

Izvor Mehika, južni del Severne Amerike.

Način	vnosa	
in	razširjanja

V Evropo so jo zanesli pred več kot 200 leti. Je okrasna rastli-
na, ki se je v zadnjih letih razširila z vrtov. Sadili so jo tudi za 
zaščito tal pred erozijo (utrjevanje brežin),  za bogatenje tal z 
dušikom ter kot medonosno rastlino. 

Opis Amorfo uvrščamo v družino metuljnic (Fabaceae). Je do 6 m 
visok, listopaden grm z lihopernatimi, 15 - 25 cm dolgimi listi 
s 5 - 17 pari lističev. Prilisti so spremenjeni v trne. Cvetovi so 
združeni v 5 - 15 cm dolga, grozdasta, ozka, pokončna socvetja, 
ki so nameščena na vrhu poganjkov. Venec je temnovijoličen, 
4 - 6 mm dolg, brez kril in ladjice. Plod je 6 - 9 mm dolg, žlezast. 
Cveti od maja do junija.

Biologija in ekologija

  Habitati Sončni, polsenčni habitati, rečna obrežja, gozdni robovi, grmišča, 
ruderalna rastišča v nižinah.

 Razširjanje Razširja se s semeni, vendar natančnih podatkov o njihovem 
razširjanju ni. Verjetno jih lahko raznaša tudi vodni tok.

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Vrsta je v Sloveniji razširjena raztreseno po skoraj vsem 
ozemlju (ni podatkov o pojavljanju v dinarskem fitogeograf-
skem območju). Lokalno je invazivna in se širi.

  v Evropi Invazivna je v južni in srednji Evropi, ponekod zaenkrat velja le 
za potencialno invazivno.

Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Kjer tvori gostejše sestoje, lahko ogroža domorodno vegeta-
cijo in nanjo vezane živalske vrste.

   Gospodarski 
   vplivi

Niso znani.   

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Niso znani. 
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Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

V Sloveniji je rastlina invazivna le na manjših območjih, zato 
je smiselno uvesti ukrepe za preprečitev širjenja na nova 
območja. Razmisliti bi bilo potrebno o umiku rastline iz prodaje 
ali pa vsaj o prodaji rastlin z opozorilom o njihovi invazivnosti. 
Potrebno je ozaveščanje, predvsem čebelarjev, vrtičkarjev, kra-
jinskih arhitektov. 

   Odstranitev
    in nadzor

Najuspešnejša je mehanska odstranitev celotnih grmov, ki jih 
je potrebno izkopati s čim večjim delom korenin. Manjše rast-
line lahko tudi kosimo, saj jih košnja izčrpa in postopoma pro-
padejo.

navadna amorfa
(Amorpha	fruticosa)
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2.	Povzetek	razprave	o	navadni	amorfi

Status Podatki o pojavljanju rastline so pomanjkljivi, prav tako o  �
načinu širjenja. 
Rastlina je lahko prepoznavna, zato bi lahko v zbiranje  �
podatkov vključili tudi prostovoljce.
Monitoring stanja mora zagotoviti MOP. �
Vplivi na biotsko raznovrstnost niso dobro raziskani,  �
potrebne so tovrstne raziskave.

Zgodnje 
obveščanje

Zgodnje obveščanje je smiselno. �
Izvajajo naj ga ZRSVN, lahko tudi NVO, ob zagotovitvi  �
sredstev MOP in MKGP.
V zgodnje obveščanje se lahko vključijo tudi prostovoljci. �

Ozaveščanje Potrebno je ciljno ozaveščanje skupin, ki prodajajo ali  �
spodbujajo prodajo rastline (čebelarji, botanični vrtovi) 
ter pogostih uporabnikov (krajinski arhitekti, hortiku-
luristi).

Odstranitev in 
nadzor

Nadzor je smiseln predvsem na območjih, kjer širjenje  �
ni zaželjeno (zavarovana območja) ali je lahko zelo hitro 
(večji vodotoki).
Zagotoviti je potrebno odstranjevanje ob vzdrževanju  �
javnih površin.
Odstranjevanje se lahko izvaja z odstranitvijo grmov in  �
košnjo mladih rastlin. 
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3. primer: orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)

1.	Osnovne	informacije	o	orjaškem	deženu
Božo Frajman in  Martina Bačič, 

Botanično društvo Slovenije
Izvor Kavkaz in osrednja Azija.

Način	vnosa	
in	razširjanja

Okrasna rastlina, ki se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih 
razširila iz ljubljanskega botaničnega vrta in nekaterih zasebnih 
vrtov. V Evropi se večinoma goji kot okrasna, ponekod pa tudi 
kot medonosna rastlina. 

Opis Orjaški dežen je predstavnik družine kobulnic (Apiaceae).  
Trajnica z gomoljasto odebeljeno koreniko. Nadzemni deli 
jeseni odmrejo, spomladi pa iz korenike poženejo novi poganjki.  
Višina rastline je 2 - 5 m, steblo je krepko, temno škrlatno, 
debelo 3 - 8 cm v premeru. Listi so do 1 m široki, globoko 
dlanasto deljeni na 3 ali 5 pernato deljenih rogljev. Beli ali ze-
lenkastobeli cvetovi so združeni v kobulasta socvetja, ki lahko 
v premeru merijo do 1 m. Cveti od pozne pomladi do sredine 
poletja. Na eni rastlini v eni sezoni dozori od 1500 - 100 000 
semen.

Biologija in ekologija

  Habitati Vlažni in sončni habitati; rečna obrežja, gozdni robovi, vlažni 
travniki, logi, ruderalna rastlišča, od nižin do montanskega 
pasu.

 Razširjanje Rastlina se hitro širi z vegetativnim razmnoževanjem, tako da 
se razrašča s koreniko, ter s semeni. Semena so dolgoživa in 
ohranijo kaljivost tudi do 7 let. Pogosto uspeva na brežinah 
rek, tako da plodove in dele korenik raznaša vodni tok. 

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Pojavlja se  predvsem v južnem delu Ljubljane in okolici: Barje, 
Prule, Rudnik. Na tem območju je vrsta invazivna, a v zgodnji 
fazi širjenja. Obstajajo tudi več kot sto let stari podatki iz oko-
lice Lipice, kjer pa vrsta kasneje ni bila potrjena.

  v Evropi Že v 19. stoletju je bila zanesena v Francijo kot medonosna, 
v Veliko Britanijo pa kot okrasna rastlina. Invazivna je tudi v 
Nemčiji, Belgiji, Švici in še nekaterih drugih evropskih deželah, 
pa tudi v Severni Ameriki.
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Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Gosti sestoji dežena tako spremenijo ekološke razmere, da 
domorodno rastje ne more več uspevati. To negativno vp-
liva tudi na domorodne živali.  Zaradi izrivanja domorodne 
obrežne vegetacije se poveča erozija rečnih brežin.

   Gospodarski 
   vplivi

Stroški odstranjevanja rastlin iz urbanih in suburbanih naselij, 
za sanacijo erodiranih brežin in za zdravstveno oskrbo ljudi, 
obolelih za fotodermatitisom.

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Rastlinski sok na koži, ob izpostavljenosti soncu, povzroči 
burno alergijsko reakcijo (fotodermatitis). Koža pordi, začne 
srbeti, v dveh dneh se razvijejo mehurji, za njimi pa ostanejo 
več let opazne škrlatne brazgotine. Če rastlinski sok zaide v 
oči, povzroči začasno ali trajno slepoto. 

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

Nujno je ozaveščanje o nevarnosti rastline za zdravje ljudi. 
Smiselno bi bilo tudi prenehati s prodajo rastlin in semen ter 
prepovedati gojenje. 

   Odstranitev
    in nadzor

Dokler se rastlina pojavlja le mestoma, mehansko odstranju-
jemo zelene dele in koreniko. To je potrebno večkrat ponoviti, 
da rastlino izčrpamo. Med odstranjevanjem moramo zaščiti 
kožo in oči (zaščitna očala!). Možno je tudi odstranjevanje s 
herbicidi; priporočajo sistemski herbicid Glyphosate.

orjaški dežen
(Heracleum	mantegazzianum)
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2.	Povzetek	razprave	o	orjaškem	deženu

Status Žarišči pojavljanja vrste v naravi sta v okolici botaničnih  �
vrtov v Ljubljani in Mariboru, od koder je vrsta "pobeg-
nila".
Podatki se lahko zbirajo skozi strokovni monitoring,  �
lahko tudi s prostovoljci (npr. botanična in druga društva, 
srednješolci, vzdrževalci brežin), spodbudi naj se izdelava 
raziskovalnih in diplomskih nalog. 
Vrsta je pri nas potencialno invazivna. Nacionalnih študij  �
ni na voljo, nekaj jih je iz tujine. 
Smiselno bi bilo zbrati konkretne podatke o pojavljanju  �
v sosednjih državah.
Podatki zadoščajo za načrtovanje aktivnosti na splošni  �
ravni.
Podatke bi lahko zbiral ZRSVN ali s koncesijo kakšna  �
druga organizacija, morajo pa biti javno dostopni.

Zgodnje 
obveščanje

Ozaveščanje je nujno, predvsem za oba botanična vr- �
tova.
Zaposleni v botaničnih vrtovih naj spremljajo okolico vr- �
tov, ker je tam pojavljanje najverjetnejše. 
Zgodnjega obveščanja sedaj ni. Lahko bi ga prevzela  �
različna NVO, vendar naj bo koordinacija v pristojnosti 
državne institucije.

Ozaveščanje Z ozaveščanjem lahko preprečimo vnašanje (vrtnarije,  �
krajinski arhitekti).
Treba je preveriti, ali je rastlina pri nas v prosti prodaji,  �
sicer trgovcev ni treba posebej izobraževati. 

Odstranitev in 
nadzor

Vrsto je mogoče odstraniti iz narave. �
V okolici botaničnih vrtov naj za odstranitev poskr- �
bijo botanični vrtovi. Rastlinam znotraj vrtov naj pred 
plodenjem odstranijo socvetja. 
Ob ustreznih zaščitnih ukrepih se lahhko v akcijo  �
odstranjevanja vključijo tudi društva (npr. Botanično 
društvo Slovenije, Društvo študentov biologije).
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4. primer: novozelandska tolstica (Crassula helmsii)

1. Osnovne informacije o novozelandski tolstici
Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet, 

Zavod Symbiosis

Izvor Nova Zelandija in Avstralija. 

Način	vnosa	
in	razširjanja

Povsod po Evropi, tudi v Sloveniji, jo prodajajo v vrtnih cen-
trih kot rastlino za akvarije in ribnike (pogosto pod imenom 
Crassula recurva). V naravo jo zanašajo ljudje, ki odpadni rastlin-
ski material iz akvarijev in ribnikov odlagajo v potoke.  

Opis Vodna trajnica, ki lahko uspeva tudi na vlažnih tleh. Ima okrogla 10-
30 cm dolga stebla, ki so v vodi plavajoča, na kopnem pa plazeča. 
Listi so nasprotno nameščeni, sukulentni. Ima drobne belo ali 
rožnato obarvane cvetove. V Evropi cveti od julija do septembra. 

Biologija in ekologija

  Habitati V naravnem okolju uspeva predvsem v počasi tekočih in 
stoječih vodah, na brežinah rek, prodiščih ter na poplavnih 
območjih. Ker uspeva tudi na kopnem, lahko naseli tudi  vlažna 
kopenska rastišča. 

 Razširjanje V severni Evropi sicer cveti, vendar se semena ne razvijejo. 
Kljub temu se rastlina hitro širi z vegetativnim razmnoževanjem. 
Za rast nove rastline je dovolj že 5 mm rastline. Ti mali deli 
se nato z vodo ali blatom razširijo na nova območja ali pa 
jih raznašajo živali. Jeseni se rastlina razmnožuje tudi nespol-
no s kratkimi koreninami in majhnimi internodiji, ki se nato 
razširjajo z vodo. 

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Zaenkrat še ni potrjenih najdb v naravi, vendar lahko pričakujemo 
njen pojav predvsem v zahodni in vzhodni Sloveniji. 

  v Evropi Rastlina je zelo razširjena in invazivna v Veliki Britaniji. Manjša 
žarišča so tudi v številnih drugih evropskih državah.

Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

S hitro vegetativno rastjo nastajajo gosti prepleti, ki popolnoma 
izrinejo domorodne rastline. Rastlina raste tudi v zimskem ob-
dobju. Gosti prepleti lahko, še posebej v majhnih vodnih telesih, 
ovirajo gibanje vodnih živali. Nekatere raziskave so pokazale, 
da se v vodah s tolstico bistveno zmanjša število diatomnih alg, 
kar zmanjša razpoložljivo hrano za vodne nevretenčarje.
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   Gospodarski 
   vplivi

Ribniki in vodotoki imajo zaradi gostega prepleta tolstice 
bistveno okrnjeno rekreacijsko vlogo (ribolov, čolnarjenje, 
plavanje). 

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Zaradi gostega prepleta rastlin se vode sploh ne vidi, zato ob-
staja nevarnost, da posebej otroci padejo v vodo.  

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

Ponekod so združenja vrtnih centrov rastlino zaradi                     
invazivnosti prostovoljno umaknila iz prodaje.  V Sloveniji je 
še vedno v prodaji, čeprav bi lahko namesto nje v akvarijih in 
ribnikih uporabljali kakšno drugo vodno rastlino. Tolstica je na 
EPPO sezamu A2, to je seznam škodljivih vrst, ki so lokalno že 
prisotne in je priporočeno, da države same izvedejo ukrepe. 
Predlog ukrepov je vključen EPPO Standard PM 3/67.

   Odstranitev
    in nadzor

Rastlino je bistveno lažje odstraniti v zgodnjih fazah. Tolstice 
ne smemo odstranjevati mehansko, saj se pri tem lomijo ma-
jhni deli rastline, tako da se rastlina le še bolj razširi. Najboljše 
je odstranjevanje s herbicidi. Na rastlinah v vodi  lahko upora-
bimo Dichlobenil, nadzemne dele pa odstranjujemo z Glypho-
satom, vendar s tako vrsto, ki je primerna za rabo v obvodnem 
okolju. Biološka kontrola ni mogoča. 

Viri in literatura OEPP/EPPO, 2007. Data sheets on quarantine pests: Crassula 
helmsii. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 37, 225–229.

novozelandska tolstica
(Crassula	helmsii)
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2. Povzetek razprave o novozelandski tolstici

Status V Sloveniji še ni podatkov o pojavljanju v naravi. �
Vrsta je potencialno invazivna, zato moramo biti pozorni. �
K zbiranju podatkov bi lahko povabili splošno javnost  �
prek TV in časnikov in zainteresirane skupine prek revije 
Proteus in e-skupin ter druga društva, ki proučujejo na 
vodo vezane organizme. 
Za zbiranje podatkov bi bila primerna interaktivna baza  �
na svetovnem spletu.
Koordinacijo monitoringa vrste (če bo potreben) mora  �
prevzeti ZRSVN.
Vplivi na biotsko raznovrstnost pri nas niso znani (rastli- �
na se ne pojavlja v naravi), vendar podatki iz tujih držav 
zadostujejo in niso potrebne druge raziskave. 

Zgodnje 
obveščanje

Sistema zgodnjega obveščanja ni. �
Smiselno ga je vzpostaviti ob prodaji ter v območjih Slo- �
venije, kjer je podnebje ustrezno za rast rastline.
V sistem zgodnjega obveščanje naj se vključijo ZRSVN in  �
zainteresirane NVO. 
Pojavljanje rastline težko predvidimo, verjetneje pa je v  �
urbanih območjih.

Ozaveščanje Z ozaveščanjem lahko preprečimo vnose v naravo - izva- �
jati ga je treba sedaj, ko vrste še ni v naravi .
Ozaveščati je potrebno prodajalce in kupce rastlin za ak- �
varije in ribnike.
Etičnih pomislekov pri morebitnem odstranjevanju rast- �
line ne pričakujemo.

Odstranitev in 
nadzor

Če se rastlina pojavi v naravi, naj se aktivnosti za odstra- �
nitev začnejo takoj.
Potrebno je razviti pravne mehanizme, da bo odstra- �
njevanje invazivk obveznost lastnika zemljišča.
V koordinacijo odstranitve/nadzora se mora vključiti  �
ZRSVN ter druge institucije, odvisno od novega pred-
pisa. 
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5. primer: tigrasti komar (Aedes albopictus)

1. Osnovne informacije o tigrastem komarju
Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet, 

Zavod Symbiosis

Izvor Severovzhodna Azija.

Način	vnosa	
in	razširjanja

Nenameren vnos z uvoženimi rabljenimi pnevmatikami, v ka-
terih je zastajala voda z ličinkami. Ponekod so jih zanesli tudi z 
vodnimi rastlinami (lucky bamboo).  

Opis Majhna vrsta komarja. Telo je veliko do 1 cm, temno obarvano, 
z značilnimi  belimi progami na okončinah in belo progo po 
sredini zgornje strani oprsja. 

Biologija in ekologija

  Habitati Ličinke tigrastega komarja živijo v vodi, najdemo jih lahko v 
majhnih lužah, pa tudi v različnih vdolbinah, kjer zastaja voda 
(pnevmatike, žlebovi). Odrasle komarje najdemo v različnih 
habitatih, najštevilčnejši pa so v vlažnih listnatih gozdovih. 

 Življenjski
    cikel

Odrasli osebki se pojavljajo predvsem pozno poleti, le redko 
pa prezimijo. Aktivni so prek celega dneva, predvsem v jutran-
jem in večernem mraku. Samci in samice se hranijo s cvetnim 
nektarjem, samice pa tudi s krvjo različnih živali in ljudi. Samica 
odloži jajca na rob vode, ta pa se izležejo nekaj dni potem, ko 
jih zalije voda. Ličinke živijo v vodi in se hranijo z bakterijami, 
algami in drugimi drobnimi organizmi. Hitrost rasti ličink je 
odvisna od temperature vode. V topli vodi dosežejo odraslost 
v manj kot tednu dni. Samica ima vsako leto več zarodov. 

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Številčen je v zahodni in jugozahodni Sloveniji, pojavlja pa se 
tudi že v osrednji Sloveniji in na Štajerskem. 

  v Evropi V Evropi so jih prvič zabeležili že leta 1979 v Albaniji, nato 
pa šele leta 1990 v Genovi v Italiji. Tigrasti komarji so se od 
tod, verjetno pa tudi z novimi naselitvami, v nekaj letih razširili 
po skoraj celi Italiji. Vrsta se pojavlja tudi v nekaterih drugih 
južnoevropskih državah. 
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Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Ličinke tigrastega komarja lahko s kompeticijo izrinjajo ličinke 
domorodnih vrst komarjev. Odrasli tigrasti komarji prenašajo 
nekatere bolezni med pticami. Posredno negativne vplive na 
biotsko raznovrstnost povzroča tudi povečana raba insekti-
cidov. 

   Gospodarski 
   vplivi

Na območjih s številnimi komarji se lahko bistveno zmanjša 
privlačnost območja za turizem in rekreacijo. Odstranjevanje 
komarjev je povezano s stalnimi visokimi stroški. 

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Tigrasti komarji so nadležni zaradi pikanja. Poleg tega pa so 
tudi prenašalci nekaterih bolezni med ljudmi. Leta 2007 se je 
v Italiji več kot 100 ljudi okužilo z virusom »chikungunya«, 
ki povzroča boleče sklepe, visoko telesno temperaturo in 
izpuščaje. Prenašalec bolezni je bil verjetno prav tigrasti komar, 
ki je pičil obolelega človeka in nato bolezen prenesel na druge 
ljudi.

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

V Italiji so sprejeli vrsto restriktivnih ukrepov, s katerimi se 
omejujejo potencialni habitati za razmnoževanje tigrastih 
komarjev, vendar vključujejo veliko rabo insekticidov, ki lahko 
prizadenejo domorodne vrste.

   Odstranitev
    in nadzor

Večina ukrepov za nadzor ali odstranitev tigrastih komar-
jev je usmerjena v odstranjevanje ličink, saj je ukrepe lažje 
ciljno usmerjati. Lokalno lahko pojavljanje tigrastih komarjev 
zmanjšamo, če omejimo možnosti za njihovo razmnoževanje.

Viri in literatura Kalan K. 2009: Razširjenost in sezonska aktivnost tigrastega 
komarja (Aedes albopictus) priobalnega dela Slovenije.- Diplom-
ska naloga. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Uni-
verza v Ljubljani.

tigrasti komar
(Aedes	albopictus)
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2. Povzetek razprave o tigrastem komarju

Status Na voljo je dovolj podatkov za načrtovanje aktivnosti in  �
ukrepov.
Monitoring je potrebno izvajati na ličinkah, in ne na  �
jajčecih (pri teh ne moremo določiti vrste).
Monitoring bi lahko izvajali območni Zavodi za  �
zdravstveno varstvo - potrebno je izobraziti strokov-
njake.
Prostovoljce bi težko vključili v monitoring, ker bi jih bilo  �
potrebno izobraziti.
Podatki naj se zbirajo na instituciji, kjer bo zaposlen  �
strokovnjak za komarje (MOP/Ministrstvo za zdravje).
Vplivi na biotsko raznovrstnost niso dobro raziskani.  �
Verjetno ni bistvenega vpliva, ker ličinke živijo v majhnih 
vodnih habitatih, v katerih ni ličink drugih vrst. 

Zgodnje 
obveščanje

Sistema zgodnjega obveščanja ni, zgradil bi se lahko v  �
obstoječih zdravstvenih službah (območni Zavodi za 
zdravstveno varstvo, zdravstveni domovi in osebje).
Primerno pa je osveščanje ljudi (predvsem glede načinov  �
zatiranja).
Predvidevamo lahko, da se bo vrsta razširila tudi v Pa- �
nonski nižini.

Ozaveščanje Osveščanje je usmerjeno k načinom zatiranja, s čimer  �
zmanjšamo populacije in tako upočasnimo (ne pa 
preprečimo) širjenje vrste.
Etičnih pomislekov pri odstranjevaju te vrste ni. �

Odstranitev in 
nadzor

Odstranitev iz narave ni mogoča. �
Ukrepi nadzora z insekticidi naj se izvedejo le, če pride  �
izbruhne bolezen. 
Največja žarišča so vulkanizerske delavnice ter tudi steze  �
za karting. Urediti bi bilo treba zakonodajo, da bi se pnev-
matike hranile v zaprtih prostorih. 
Urediti je treba nadzor v trgovinah, kjer prodajajo lucky  �
bamboo.
Nacionalnih in mednarodnih predpisov, ki bi nalagali  �
ukrepanje, ni, obstajajo pa smernice.
Nadzor naj usklajujejo Ministrstvo za zdravje, Inštitut za  �
varovanje zdravja in Zavod za zdravstveno varstvo. 
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6. primer: harlekinska polonica (Harmonia axyridis)

1.	Osnovne	informacije	o	harlekinski	polonici
Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet, 

Zavod Symbiosis

Izvor Vzhodna Azija. 

Način	vnosa	
in	razširjanja

V nekaterih zahodnoevropskih državah so odobrili upo-
rabo pikapolonice v rastlinjakih kot biološko kontrolo uši.  V 
številnih državah zaradi potencialne invazivnosti dovoljenje 
za biološko kontrolo ni bilo izdano, vendar so vrsto zanesli s 
transportom blaga ali se je širila sama. Leta 2003 so uvoz za 
komercialno rabo ustavili zaradi številnih dokazov o širjenju 
vrste in negativnih vplivih. 

Opis Telo je ovalno, veliko 5 - 8 mm. Obarvanost je zelo raznolika, 
zato jih je težko ločiti od domorodnih vrst. Osnovna barva 
pokrovk je lahko rumena, oranžna, rdečeoranžna, rdeča, črna. 
Pike so oranžnordeče ali črne. Pronotum je bele barve z do 
5 pikami, ki se lahko tudi zlivajo in tvorijo 2 ukrivljeni progi, 
progo v obliki črke M ali trapezoid. Noge so skoraj vedno 
rjavo obarvane.

Biologija in ekologija

  Habitati Na območju naravne razširjenosti je vrsta vezana predvsem 
na gozdove. Raziskave v Belgiji so pokazale, da se harlekin-
ska polonica pojavlja v zelo različnih habitatih,  vendar je v 
poseljenih območjih pogostejša kot v polnaravnih in naravnih 
habitatih. 

 Življenjski
    cikel

Za vrsto je značilno prezimovanje v velikih skupinah, ki nered-
ko štejejo več kot 20.000 osebkov. Na leto imajo 4 - 5 gen-
eracij. Ob koncu zime poteka parjenje, nato pa se kolonija 
razkropi. Tako ličinke kot odrasli se hranijo pretežno z ušmi, 
vendar plenijo tudi druge vrste žuželk.

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Razširjenost je slabo raziskana. Prva najdba v Sloveniji je iz 
Maribora, leta 2008. Jeseni leta 2009 so se začele v naseljih na 
Štajerskem, v Ljubljanski kotlini in na Primorskem pojavljati 
prve prezimovalne kolonije, kar pomeni, da se vrsta izredno 
hitro širi. 
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  v Evropi Vrsta se je že ustalila v Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, v 
Nemčiji, Luksemburgu, Italiji in v Veliki Britaniji. 

Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Kompeticija za hrano z domorodnimi vrstami pikapolonic in 
drugimi žuželkami, ki se hranijo z ušmi. Poleg tega harlekin-
ske polonice tudi plenijo domorodne pikapolonice in lahko 
dolgoročno ogrozijo populacije domorodnih pikapolonic. 

   Gospodarski 
   vplivi

Harlekinske polonice pogosto prezimujejo v stanovanjskih 
zgradbah, na podstrešjih, v stenah in majhnih špranjah. Zara-
di številčnosti so velika nadloga.  Pozimi pa zaradi ogrevanja 
prostorov ne hibernirajo in izletavajo iz špranj v stanovanjske 
prostore. 

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Niso znani.

Ukrepi

   Preventivni 
   ukrepi

Preverjanje uvoženega blaga, še posebej rezanega cvetja in 
rastlin iz rastlinjakov. 

   Odstranitev
    in nadzor

Primernih metod za preprečevanje vstopa polonic v stavbe še 
ni.  Potrebno je zapreti vse špranje, skozi katere bi lahko vsto-
pile v notranjost. Če polonice naselijo stavbo, lahko število vsaj 
začasno zmanjšamo z lovom na črno fotopast. Če želimo polo-
nice odgnati, bodo izpustile smrdeč, rumen izcedek.  

Viri in literatura Russell F. Mizell III, Multicolored Asian Lady Beetle, Harmonia 
axyridis Pallas (Insecta: Coleoptera: Coccinellidae). Document 
EENY204, http://entomology.ifas.ufl.edu/creatures.

harlekinska polonica
(Harmonia	axyridis)

Načrtovanje ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami

73



2.	Povzetek	razprave	o	harlekinski	polonici

Status Ni jasno, katera institucija naj bi zbirala podatke. �
V zbiranje se lahko vključijo prostovoljci, vendar je treba  �
oblikovati jasen ključ za ločevanje harlekinske polonice 
od domorodnih vrst. 
Vrsto se lahko tudi uporabi za predstavitev problema  �
tujerodnih vrst javnosti.
O vplivih na biotsko raznovrstnost se lahko deloma  �
opiramo na tuje raziskave, lahko pa opravijo tudi v Slov-
eniji v sklopu monitoringa (ko bo ta vzpostavljen). 
Dobro moramo raziskati škodljivost vrste, saj je to os- �
nova za ukrepanje. 

Zgodnje 
obveščanje

Zgodnje obveščanje lahko poteka prek institucij MOP,  �
ARSO, ZRSVN ter MKGP.
Možno je zbrati podatke o pojavljanju vrste skozi  �
ozaveščevalne aktivnosti.
Usmerjeno iskanje je smiselno na kmetijskih površinah  �
(žita, sadovnjaki), na ruderalnih površinah, v rastlinjakih, 
ter v urbanih območjih (okrasne rastline).

Ozaveščanje Ozaveščanje trgovcev verjetno ni možno, čeprav se vr- �
sta širi tudi z okrasnimi rastlinami.
Ljudem je treba pokazati, kaj se dogaja z vrsto v drugih  �
državah, in jih pripraviti na invazijo v Sloveniji.*

Odstranitev in 
nadzor

Odstranitev iz narave ni mogoča, možno je le lokalno  �
omejevanje vrste.
Če bo vrsta dovolj problematična, se bodo verjetno  �
postopoma uveljavili novi mehanizmi za omejevanje 
vrste. 
Ali bi bilo možno vrsto loviti s feromonskimi pastmi? �

* Op.	ur.:	Harlekinska	polonica	se	pri	nas	zelo	hitro	širi	in	jese-
ni	2009	smo	iz	različnih	delov	Slovenije	že	dobivali	obvestila	o	
množičnem	prezimovanju	polonic	v	zgradbah.	Smiselno	bi	bilo	
pripraviti	informacije	o	vrsti	in	jih	objaviti	na	spletu,	predvsem	
v	smislu	varstva	domorodnih	polonic.
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7. primer: signalni rak (Pacifastacus leniusculus)

1. Osnovne informacije o signalnem raku
Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet, 

Zavod Symbiosis

Izvor Zahod ZDA, Kanada.

Način	vnosa	
in	razširjanja

Signalni rak je bil v 70-ih letih prejšnjega stoletja namerno 
naseljen v Avstrijo, kjer so populacije jelševcev zaradi račje 
kuge izumrle Od tam se je v začetku tega stoletja po vodo-
tokih razširil tudi v Slovenijo. 

Opis Velik sladkovodni rak. Telo je veliko do 15 cm, rjave do                
olivne barve. Zgornja stran škarij je pri odraslih osebkih tem-
no rdečerjava, spodnja pa rdeča. Na zgornji strani škarij je v 
pregibu bela lisa. Koš je gladek, brez trnastih izboklin. Samci 
imajo večje škarje kot samice. 

Biologija in ekologija

  Habitati Velike reke, potoki, jezera in ribniki.

 Življenjski
    cikel

Razmnoževanje poteka pozimi. Dokler se jajca ne izležejo, jih 
samica nosi na spodnji strani repa. Aktivni so predvsem ponoči, 
podnevi pa se skrivajo v rovih, ki jih skopljejo pod kamni ali 
v brežinah. So vsejedi, hranijo se z muljem, algami, vodnimi 
rastlinami, nevretenčarji, pa tudi z ostanki večjih živali.

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Signalnega raka so leta 2003 zabeležili v reki Muri, leta 2007 pa 
tudi v reki Dravi. Ponekod dosega zelo veliko številčnost. 

  v Evropi Pojavlja se v skoraj vseh državah zahodne in srednje Evrope.

Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

Neposredni vplivi na domorodne vrste rakov zaradi kompeti-
cije. Poleg tega pa so signalni raki pogosto prenašalci glivične 
bolezni, račje kuge (Aphanomyces	astaci), ki je za domorodne 
vrste rakov smrtna. Kjer se pojavljajo velike populacije sig-
nalnih rakov, lahko povzročajo tudi spremembe habitata, saj 
pojedo vse vodne rastline in alge. To lahko posredno vpliva 
tudi na druge vodne organizme. 
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   Gospodarski 
   vplivi

Znani so le posredni vplivi, kjer zaradi sprememb habitata 
pride do upada ribjih populacij, predvsem vrst, ki so zanimive 
za športni ribolov. Kjer signalni raki odstranijo vse vodno 
rastlinje, se lahko poveča kalnost vode, kar zmanjšuje rekrea-
cijsko privlačnost vodotokov. 

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Niso znani. 

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

Vrsta je v skladu z Uredbo o ribjih vrstah, ki so predmet ri-
bolova v celinskih vodah (Ur. list RS 46/2007) opredeljena kot 
lovna vrsta. To bistveno povečuje verjetnost, da bodo ljudje 
vrsto zaradi slabe ozaveščenosti zanesli tudi v druge vodotoke. 
Poleg rakov obstaja tudi nevarnost prenašanja račje kuge, bo-
disi z raki, ribami ali z ribiško opremo. Nujno je ozaveščanje 
ribičev. 

   Odstranitev
    in nadzor

Zaenkrat še ni znana nobena metoda za trajno odstranitev 
rakov iz narave. Številčnost lahko začasno zmanjšamo z lovom 
osebkov s pastmi. 

Viri in literatura Taugbøl, T. and Johnsen, S.I. (2006): NOBANIS – Invasive Alien 
Species Fact Sheet – Pacifastacus leniusculus. – From: Online 
Database of the North European and Baltic Network on In-
vasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org, Datum 
dostopa 03/03/2009.

signalni rak
(Pacifastacus	leniusculus)
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2. Povzetek razprave o signalnem raku

Status Op.	ur.:	 skupina	ni	podala	podrobnejših	zapisov,	 kot	 so	bili	 �
podani v opisu vrste

Zgodnje 
obveščanje

Za zgodnje obveščanje ni na voljo ustreznega mehaniz- �
ma.

Ozaveščanje Nujno je ozaveščanje ribičev, predvsem glede prenašanja  �
živali in potencialnega prenašanja račje kuge z okuženo 
ribiško opremo. 
Ugotoviti je potrebno, kje se vrsta prodaja. Preveriti, ali  �
so vrste pravilno določene in označene (tržni inšpektor). 
V nadzor se lahko vključi tudi veterinarska inšpekcija v 
sklopu nadzora prodaje hrane. *
Ozaveščajo naj se trgovine in gostilne z akvariji. * �
Vrsto je legalno loviti, zato obstaja velika nevarnost  �
prenašanja živih živali (in s tem potencialno tudi preno-
sa račje kuge).

Odstranitev in 
nadzor

Odstranitev iz narave ni mogoča.  �

* Op.	 ur.	 :	 signalni	 rak	 se	 po	 do	 sedaj	 zbranih	 podatkih	 ne	
pojavlja	v	prodaji.	Te	ugotovitve	so	smiselne	za	ozkoškarjevca	
(Astacus leptodactylus),	 ki	 se	 v	 živilskih	 trgovinah	 prodaja	
pod	 imenom	potočni	 rak.	V	 trgovinah	z	živalmi	 je	na	prodaj	
več	drugih	vrst	rakov,	ki	so	potencialno	invazivne	in	se	pogosto	
prodajajo	pod	napačnimi	imeni.	
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8. primer: rde�evratka (Trachemys scripta elegans)

1.	Osnovne	informacije	o	rdečevratki
Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet, 

Zavod Symbiosis

Izvor Vzhod ZDA.

Način	vnosa	
in	razširjanja

V preteklosti najbolj prodajana vrsta plazilca za terarije. 
Zaradi hitre rasti so jih mnogi lastniki spustili v naravo, kjer 
se večinoma ne razmnožujejo, a zaradi dolgoživosti ostanejo 
več let.   

Opis Vodna želva. Oklep pri odrasli živali meri 15 - 30 cm. Za pod-
vrsto je značilna rdeča proga prek lic. Mladostni osebki so 
obarvani svetlo zeleno z ozkimi rumenimi progami. Odrasli 
so obarvani temno zeleno ali temno sivo. Mladostni in odrasli 
imajo večinoma na ploščah trebušnega dela oklepa velike 
črne pike. Zaradi prepovedi uvoza podvrste v države EU se 
na trgu sedaj pojavlja več drugih podvrst in vrst vodnih želv. 

Biologija in ekologija

  Habitati Rdečevratka je pretežno vezana na vodo, zato jih navadno 
najdemo v vodi ali blizu vodnih habitatov. Najlažje jih opazimo 
v sončnih dneh, ko se sončijo na plavajočih kosih lesa ali na 
brežinah. Prezimijo na dnu ribnikov ali rek ali pa se zakopljejo 
v tla v bližini vode.

 Življenjski
    cikel

So vsejedi in se hranijo z različnimi vodnimi nevretenčarji 
in vodnimi rastlinami. V preteklih letih je bilo ugotovljeno, 
da se rdečevratke v naravi razmnožujejo v nekaterih delih 
Italije, Francije in Španije. Leta 2009 je bilo prvič potrjeno 
razmnoževanje rdečevratke tudi v Sloveniji, in sicer v Vipavski 
dolini. Verjetno so razmere ugodne tudi na Obali.  Tudi kjer 
se rdečevratke zaradi podnebnih razmer ne razmnožujejo, 
so zaradi dolgoživosti in ponavljajočih se naselitev pogosto 
stalno prisotne.

Status	in	razširjenost

  v Sloveniji Rdečevratke se pojavljajo lokalno povsod po Sloveniji, še 
posebej v bližini večjih mest.  

  v Evropi Posamezne lokalitete so razpršene po skoraj vsej Evropi.
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Vplivi

   Okoljski  
   vplivi

V Sloveniji še nimamo trdnih dokazov o invazivnosti vrste, 
tuje študije pa dokazujejo, da prihaja do kompeticije za mes-
ta za sončenje in hrano med rdečevratko in domorodno 
močvirsko sklednico. 

   Gospodarski 
   vplivi

Niso znani.  

   Vplivi na
   zdravje ljudi

Rdečevratke (pa tudi drugi plazilci v teraristiki) so prenašalci 
bakterije salmonele, s katero se lahko okužijo tudi ljudje.  
Salmonela je enterobakterija, ki povzroča vročino in hude 
prebavne težave. 

Ukrepi
   Preventivni 
   ukrepi

Osveščanje sedanjih in bodočih lastnikov. V trgovinah z 
živalmi bi morali pri vseh želvah jasno napisati pričakovano 
velikost. To smo konec leta 2009 že opazili v nekaterih slo-
venskih trgovinah z živalmi. Najboljši ukrep bi bil prepoved 
prodaje želv, manjših od 10 cm. To bi zmanjšalo zanimanje in 
povišalo prodajno ceno. 

   Odstranitev
    in nadzor

V skladu s trenutno zakonodajo je rdečevratka hišna žival. 
Osebki, najdeni v naravi, naj bi se oddajali v zavetišča za 
zapuščene  živali, ki pa večinoma nimajo primernih pogojev 
za namestitev. Dolgoročno bi bilo, po vzoru drugih evrop-
skih držav, najbolje urediti eno specializirano zavetišče za 
želve za celo Slovenijo.

Viri in literatura Adrados, L. C., Veenvliet, P. & Kus Veenvliet, J. 2002.   Assess-
ment of trade and ecological threat of species, potentially re-
placing Rana catesbeiana or Trachemys	 scripta	 elegans in the 
European Union. 

rdečevratka
(Trachemys	scripta	elegans)
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2.	Povzetek	razprave	o	rdečevratki

Status Obstoječi podatki zadoščajo za načrtovanje ukrepov.      �
K zbiranju podatkov lahko pritegnemo prostovoljce, ki 
bi podatke prispevali prek spletne podatkovne baze.
Smiselno je, da se podatki zbirajo tudi v povezavi z  �
močvirsko sklednico.
Vplivi na biotsko raznovrstnost so v tujini dovolj raziska- �
ni, da imamo trdne argumente za ukrepanje. 

Zgodnje 
obveščanje

Vrsta se lokalno pojavlja povsod po Sloveniji, zato zgod- �
nje obveščanje ni smisleno. 
Najpogosteje najdemo terarijske osebke, spuščene v  �
naravo blizu naselij, zato je smiselno usmeriti iskanje v 
vodne habitate blizu mest in naselij. 

Ozaveščanje Akcijo ozaveščanja je treba izvajati za vse terarijske želve,  �
saj je problematika pri vseh zelo podobna. 
Izvesti je potrebno usmerjeno akcijo, s katero se  �
osveščajo predvsem potencialni kupci (starši in otro-
ci). Ozaveščanje naj se vključi tudi v šolski program (3. 
razred OŠ)
V akcijo je treba vključiti trgovine z živalmi, ki lahko  �
obveščajo kupce o dejanskih potrebah in oskrbi vodnih 
želv. Kot zakonsko podlago se lahko uporabi Zakon o 
varstvu potrošnikov. 
Odstranjevanje vodnih želv iz narave lahko sproži etične  �
pomisleke, zato je treba ob morebitnih akcijah voditi us-
merjeno ozaveščanje in ukrepe primerno argumentirati. 

Odstranitev in 
nadzor

Vrsto je ob ustreznih ukrepih sčasoma še mogoče  �
odstraniti iz naravnega okolja
Nadzor naj se prednostno izvaja na območjih, kjer tu- �
jerodne vodne želve sobivajo z domorodno močvirsko 
sklednico. 
V skladu s trenutno zakonodajo so vodne želve obravna- �
vane kot hišne živali, zato se najdeni osebki oddajajo v 
zavetišča za zapuščene živali. 
Neposrednega spremljanja stanja vrste ne nalaga noben  �
predpis, je pa smiselno spremljati stanje zaradi potencial-
nih vplivov na močivrsko sklednico (za slednjo spreml-
janje stanja nalaga Habitatna direktiva).
Koordinacijo aktivnosti morata prevzeti MOP in ZRSVN. �
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3. poglavje: 
program posveta in seznam 

udeležencev
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Program posveta Tujerodne vrste v Sloveniji

10. marec 2009 (9:00 – 16:00), 
Predavalnica Slovenijales, Dunajska c. 22, Ljubljana

8:30 – 9:00 prihod	udeležencev

9:00 – 9:15 Jana Kus Veenvliet, 
vodja projekta Thuja

Uvodni pozdrav, predstavitev ciljev 
in namena posveta

1. SKLOP: Tujerodne vrste – stanje v Sloveniji

9:15 – 9:30 Nejc Jogan, 
Botanično društvo Slovenije

Tujerodne rastline v Sloveniji

9:30 – 9:45 Jana Kus Veenvliet, 
Zavod Symbiosis

Tujerodne živali v Sloveniji

9:45 – 10:00 Mladen Kotarac, 
Center za kartografijo favne in 
flore

Na poti proti Neobiota Sloveniae - 
kje smo danes?

10:00 – 10:15 diskusija

10:15 – 10:45 ODMOR ZA KAVO

2. SKLOP: Mehanizmi na področju tujerodnih vrst

10:45 – 11:00 Peter Skoberne,
Ministrstvo za okolje in prostor

Pregled mednarodnih predpisov 
s področja tujerodnih vrst

11:00 – 11:15 Branka Tavzes, 
Ministrstvo za okolje in prostor

Pregled nacionalnih predpisov in 
predpisov EU s področja tujerodnih 
vrst

11:15 – 11:30 Dušan Bravničar in Matevž 
Adamič, Ministrstvo za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano

Predpisi na področju lovstva in 
ribištva in uporabnost na področju 
tujerodnih vrst

11:30 – 11:45 Vlasta Knapič
Fitosanitarna uprava RS

Sistem varstva rastlin in uporabnost 
za preprečevanje vnosa tujerodnih 
vrst

11:45 – 12:00 Breda Ogorelec, 
Ministrstvo za okolje in prostor

Ozaveščanje na področju 
tujerodnih vrst

12:00 – 12:40 diskusija

12:40 – 13:40 ODMOR ZA KOSILO

3. SKLOP: Kako naprej?

13:40 – 13:50 Jana Kus Veenvliet Izhodišča za delo v skupinah

13:50 – 15:00 Delo v skupinah na primerih tujerodnih vrst

15:00 – 15:50 Predstavitev rezultatov skupin in diskusija

15:50 – 16:00 Zaključek delavnice

Program posveta in seznam udeležencev
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Seznam udeležencev posveta 

Martina Bačič, Botanično društvo Slovenije1. 
Anita Benko, MKGP, Fitosanitarna inšpekcija2. 
Maruša Borisov, Inštitut za varovanje zdravja3. 
Dušan Bravničar, MKGP, Sektor za lovstvo in ribištvo4. 
Monika Cvetkov, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo5. 
Irena Česnik-Vončina, Gimnazija Jurija Vege, Idrija6. 
Maarten de Groot, Nacionalni inštitut za biologijo7. 
Bojan Dolenc, Društvo Akvaviva8. 
Gregor Domanjko, JZ Krajinski park Goričko9. 
Klemen Eler, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo10. 
Bojana Fajdiga, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica11. 
Božo Frajman, Botanično društvo Slovenije12. 
Elizabeta Gabrijelčič, Inštitut za vode RS13. 
Mateja Germ, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo14. 
Stane Gomboc, Fitosanitarna uprava RS15. 
Matic Jamnik, Društvo Akvaviva16. 
Miha Janc, Ribiška zveza Slovenije17. 
Marjana Jankovič, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja18. 
Mojca Jernejc Kodrič, Prirodoslovni muzej Slovenije19. 
Nejc Jogan, Botanično društvo Slovenije20. 
Martina Kačičnik Jančar, Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota21. 
Katja Kalan, absolventka biologije22. 
Janez Kastelic, MOP, Sektor za politiko ohranjanja narave23. 
Leon Kebe, Turistično društvo Boštanj24. 
Vlasta Knapič, Fitosanitarna uprava RS25. 
Irena Kodele Krašna, Zavod Rdeči apolon26. 
Špela Koren, absolventka biologije27. 
Katarina Kos, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo28. 
Mladen Kotarac, Center za kartografijo favne in flore29. 
Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis30. 
Lado Kutner, Gozdarski inštitut Slovenije31. 
Mario Lešnik, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede32. 
Veljko Lodeta, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, Zagreb33. 
Mirjana Majer Babič, Srednja ekonomska in poslovna šola, Koper34. 
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Alenka Marinček, Botanični vrt Univerze v Ljubljani35. 
Matjaž Mastnak,  Arboretum Volčji Potok36. 
Tanja Menegalija, Triglavski narodni park37. 
Jana Miklavčič, Inšpektorat RS za okolje in prostor38. 
Tina Mirt, absolventka biologije39. 
Igor Nekrep, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine40. 
Nenad Novak, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu, Zagreb41. 
Breda Ogorelec, MOP, Sektor za politiko ohranjanja narave42. 
Maja Pavlin, Inštitut za vode RS43. 
Alenka Petrinjak, Prirodoslovni muzej Slovenije44. 
Janez Pivec, Botanični vrt, Univerza v Mariboru45. 
Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije46. 
Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije47. 
Mateja Poljanšek, Evropski parlament48. 
Lucija Ramšak, Zavod za ribištvo Slovenije49. 
Daniela Ribeiro, Univerza v Novi Gorici50. 
Helena Rojht, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo51. 
Boštjan Rozman, Center za kartografijo favne in flore52. 
Andreja Seliger, Inštitut za varovanje zdravja53. 
Peter Skoberne, MOP, Sektor za politiko ohranjanja narave54. 
Simona Strgulc Krajšek, Botanično društvo Slovenije55. 
Stane Sušnik, Radiotelevizija Slovenija56. 
Metka Šepic, Botanični vrt, Univerza v Mariboru57. 
Branka Tavzes, MOP, Sektor za politiko ohranjanja narave58. 
Gregor Torkar, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine59. 
Branka Trčak, Center za kartografijo favne in flore60. 
Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije61. 
Inga Turk, Agencija RS za okolje62. 
Paul  Veenvliet, Zavod Symbiosis63. 
Barbara Vidmar, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran64. 
Damjan Vrček, Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota65. 
Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo66. 
Igor Zelnik, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo67. 
Silvo Žveplan, Inštitut za hmeljarstvo68. 
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