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Predgovor
»Če pogledamo dovolj daleč v prihodnost,
bomo opazili, da na koncu zaradi tujerodnih
vrst svet ne bo postal raznovrstnejši, temveč
bolj preprost – in revnejši.« S temi besedami je Charles Elton že leta 1958 opozoril
na negativne vplive tujerodnih vrst na biotsko
raznovrstnost. A do resnejše obravnave te
problematike je preteklo več desetletij, v Sloveniji celo več kot pol stoletja.
Na mednarodni ravni so tujerodne vrste pridobile večjo pozornost po letu 1992, ko je
bila sprejeta Konvencija o biološki raznovrstnosti. Ta pogodbenicam med drugim nalaga,
da »preprečijo naselitev in nadzorujejo ali
iztrebljajo tiste tujerodne vrste, ki ogrožajo
ekosisteme, habitate ali domorodne vrste«.
A zavedanje razsežnosti negativnih vplivov
tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost je
večji del Evrope doseglo šele po letu 2000.
V Sloveniji je bila problematika tujerodnih
vrst zapostavljena še nekaj nadaljnjih let. Na to
kaže tudi leta 2001 sprejeta Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, v kateri tujerodne vrste skoraj niso omenjene. Do
leta 2005, se je na nacionalni ravni zavedanje
toliko okrepilo, da so tujerodne vrste našle
mesto v Nacionalnem programu varstva okolja
2005–2012. Izostala pa je politična podpora
reševanju te problematike, zato Operativni
program – strategija ravnanja s tujerodnimi
invazivnimi vrstami, katerega sprejem je bil
predviden za leto 2006, še do danes ni bil
pripravljen.
Primerno stopnji zavedanja v strokovni javnosti, splošna javnost vse do leta 2008 s problematiko tujerodnih vrst skoraj ni bila seznanjena.
Da bi okrepili ozaveščenost splošne in strokovne javnosti o negativnih vplivih tujerodnih
vrst na biotsko raznovrstnost, smo julija 2008
začeli z izvajanjem 18-mesečnega projekta

Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja
(z akronimom Thuja, ki se nanaša na pri nas
invazivno drevesno vrsto Thuja orientalis, z
besedno igro pa na pridevnik "tuj"). To je bil
prvi večji ozaveščevalen projekt o tujerodnih
vrstah v Sloveniji. Večina aktivnosti je bila
usmerjenih v zapolnitev informacijskih vrzeli:
vzpostavili smo spletno stran ter pripravili prva
poljudna in strokovna gradiva, ki jih do takrat v
slovenskem jeziku sploh nismo imeli. Poljudna
brošura, Tujerodne vrste, ubežnice z vrtov,
je od leta 2009 doživela že štiri ponatise, v
skupni nakladi 18.000 izvodov. Za ozaveščanje
splošne javnosti je bila zelo pomembna tudi
razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja, ki
je med letoma 2009 in 2011 gostovala na več
kot 15 lokacijah, v šolskem letu 2012/2013 pa
še na 28 osnovnih in srednjih šolah. Učinki
ozaveščevalnih aktivnosti so se razmeroma
hitro pokazali. Že leta 2009 je začelo naraščati
število poljudnih prispevkov v medijih, nato
pa tudi število strokovnih člankov o tujerodnih
vrstah.
Leta 2012 smo začeli z izvajanjem drugega projekta Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost (Thuja 2). V projektu smo smiselno
nadaljevali z ozaveščevalnimi aktivnostmi, s
ciljem, da splošna javnost in različne družbene
skupine prepoznajo invazivne tujerodne
vrste kot pomembno okoljsko problematiko
in z odgovornejšim ravnanjem prispevajo k
zmanjšanju širjenja in vnašanja novih tujerodnih vrst. Čeprav je brez poglobljene analize težko oceniti, v kakšni meri smo dosegli
zastavljeni cilj, lahko rečemo, da se je vsaj del
javnosti začel zavedati resnosti problematike.
To se odraža tudi v številnih novih projektih
najrazličnejših združenj civilne družbe ter
akcij odstranjevanja tujerodnih vrst. Toda z
doseženim kljub temu ne moremo biti zadovoljni. Od začetka naših aktivnosti leta 2008 je
3

država sprejela en sam ukrep v zvezi s tujerodnimi vrstami – Odredbo o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. A tudi ta
se, kljub resnosti vplivov pelinolistne ambrozije na zdravje ljudi, ne izvaja sistematično.
Obstoječa zakonodaja ne omogoča izvajanja nujnih ukrepov za preprečevanje in
zmanjševanje škode tujerodnih vrst, prav tako
še vedno ni jasna delitev nalog med različnimi
javnimi institucijami.
Kako naprej? Prispevki, ki so predstavljeni v
zborniku simpozija Tujerodne vrste – stanje,
vplivi in odzivi, jasno kažejo, da se je v Sloveniji oblikovala močna podpora strokovnjakov
najrazličnejših strok, ki lahko s svojim delom
prispevajo k ozaveščanju in pripravi ukrepov
ravnanja s tujerodnimi vrstami. Manjka torej
le še sodelovanje države, ki bo zgradila celovit
sistem z zadostno finančno in kadrovsko podporo. Prav v dneh, ko zaključujemo pripravo
zbornika simpozija, bo Evropska komisija
predstavila težko pričakovani zakonodajni
predpis, s katerim bo celovito urejeno področje
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ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami.
Morda bo prav ta predpis, ki ga bodo morale
izvajati vse države članice, končno zagotovil
ustrezno politično podporo v Sloveniji.
Zaradi neukrepanja v zvezi s tujerodnimi vrstami je v zadnjih dvajsetih letih nastala nepopravljiva okoljska škoda. Nismo je še ovrednotili v denarnih sredstvih, a vsak, ki gleda okoli
sebe, ve, da smo našo naravo pustili na cedilu.
Upam, da ne bo kdo, tako kot sem uvodoma
citirala misli Charlesa Eltona, čez nadaljnih
petdeset citiral kakšnega dela tega zbornika in
ugotovil, da se na opozorila strokovnjakov (še
vedno) nismo odzvali.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem donatorju – Švicarski konfederaciji, ki je v okviru
Švicarskega prispevka finančno podprla izvajanje projekta Thuja 2. Hvala tudi vsem avtorjem prispevkov, ki so sooblikovali vsebinsko
podobo simpozija.
Jana Kus Veenvliet,
vodja projekta Thuja 2
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Možnosti omejevanja prometa s tujerodnimi vrstami
v slovenskem pravnem redu
Sanja Alaber, uni. dipl. prav.
doktorska študentka na Pravni fakulteti v Mariboru, e pošta: sanja.alaber@gmail.com

Ključne besede: tujerodne vrste, omejevanje prometa, uvoz, prodaja,
posedovanje, vnos v naravo
Omejevanje prometa s tujerodnimi vrstami je
glede na njihovo razširjanje nujno potrebno.
Evropska agencija za okolje opozarja, da je
v Evropi prisotnih več kot 10.000 tujerodnih
vrst, od katerih je kar 15 odstotkov invazivnih.
Kljub enormni škodi, ki jih tujerodne vrste
povzročajo ljudem, biotski raznovrstnosti in
gospodarstvu, ravnanje s tujerodnimi vrstami
v slovenski zakonodaji še ni celovito urejeno.
Zakon o ohranjanju narave razlikuje med
domorodnimi in tujerodnimi vrstami, vendar
zakonodaja na področju ohranjanja biotske
raznovrstnosti dejstva, da je za tujerodne vrste
iz razloga njihove invazivnosti potrebna posebna zakonska ureditev, ne upošteva dosledno.
Učinkovito preprečevanje negativnih vplivov,
ki jih tujerodne vrste povzročajo, je nujno
pogojeno z zakonsko ureditvijo prepovedi
oz. omejitve uvoza, prodaje, posedovanja in
vnašanja v naravo ter ureditvijo postopkov
odstranjevanja tistih vrst, ki so v našem okolju
že prisotne in povzročajo negativne posledice.
Področje tujerodnih vrst je primarno urejeno v
Zakonu o ohranjanju (ZON), kljub temu ZON
področje njihovega uvoza ne ureja. Prepoved
uvoza tujerodnih rastlin predpisuje Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1, Ur. list
RS, št. 62/2007, s spremembami št. 36/2010),
vendar le za tiste tujerodne vrste, ki so kot
škodljivi organizmi in rastline, ki so zanje
dovzetne, navedene na seznamih Direktive
2000/29/ES. Zanje je poleg izrecne prepovedi
uvoza z odredbo ministra mogoče omejiti oz.

prepovedati tudi njihovo prodajo in odrediti
obvezno sodelovanje imetnikov rastlin. Omejitev prodaje s strani ministra še ni bila odrejena, medtem ko je po Pravilniku o biotičnem
varstvu rastlin (Ur. list RS, št. 45/2006) trženje
tujerodnih vrst omejeno le na tiste vrste, ki so
določene na Seznamu tujerodnih vrst organizmov za namen biotičnega varstva rastlin ter je
zanje Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin izdala dovoljenje na podlagi
predhodno opravljene presoje tveganja za naravo. Ukrep obveznega sodelovanja imetnikov
je minister odredil za rastline iz rodu Ambrosia, ki so bile z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin (ZZVR-1C, Ur. list RS, št. 36/2010)
opredeljene za škodljive rastline. To je vodilo
do sprejetja Odredbe o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. list
RS, št. 63/2010), katera imetnikom zemljišč
predpisuje obveznost njihovega odstranjevanja. Ker pa škodo povzročajo še številne druge
rastline, ki bi jih lahko po zakonski definiciji
uvrstili med škodljive rastline, saj povzročajo
škodo gospodarstvu, okolju ali družbi, bi bili
ukrepi odstranjevanja obvezni tudi zanje. Kljub
širokemu obsegu škode, ki jih te povzročajo,
pa po obstoječi zakonski ureditvi njihovega
uvoza ni mogoče prepovedati.
Uvoz tujerodnih živali je z Uredbo Sveta (ES)
št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61,
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3.3.1997, str. 1, z vsemi spremembami) omejen le za sedem živalskih vrst, medtem ko za
ostale tujerodne živalske vrste kljub njihovim
negativnim vplivov sedanja zakonodaja prepovedi uvoza ni uredila. Enako zakonodaja ni
uredila prepovedi oz. omejitve njihove prodaje,
saj Zakon o ohranjanju narave (ZON, Ur. list
RS, št. 96/2004, s spremembami št. 61/2006ZDru-1, št. 63/2007 Odl. US: Up-395/06-24,
U-I-64/07-13, št. 117/2007 Odl. US: U-I76/07-9, št. 32/2008 Odl. US: U-I-386/06-32,
št. 8/2010-ZSKZ-B) prodajo tujerodnih živali
prepoveduje le v primeru neustreznih bivalnih
razmer in neustrezne oskrbe. Po Zakonu o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS, Ur. list
RS, št. 93/2005, s spremembami št. 90/2012ZdZPVHVVR in št. 23/2013-ZZZiv-C) je
prodaja živali pogojena s predhodno opravljenim veterinarskim pregledom. Po obstoječi
zakonodaji tudi posedovanja tujerodnih vrst ni
mogoče omejiti, saj ZON za zadrževanje tujerodnih živali v ujetništvu zahteva le ustrezne
bivalne razmere ter oskrbo. Gojitev tujerodnih
živali ni dovoljena, če se v postopku presoje
tveganja za naravo ugotovi, da bo zaradi gojitve prišlo do ogrožanja naravnega ravnovesja
ali biotske raznovrstnosti.

odstranitev, vendar je glede na zakonsko prepoved iztrebitve rastlinskih in živalskih vrst ta
ukrep že v osnovi onemogočen, saj zakon iz
prepovedi ne izvzema tujerodnih vrst. ZON
ne ureja načinov odstranjevanja tujerodnih
vrst, ampak napotuje na uporabo predpisa
vlade, s katerim bo urejen postopek odvzema
tistih tujerodnih rastlin in živali, ki ogrožajo
domorodne vrste. Odvzem oz. odstranitev tistih tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo ekosistemom, habitatom, gospodarstvu, okolju
ali družbi po obstoječi zakonski ureditvi ni
mogoč. Ker pa vlada navedenega predpisa
še ni sprejela, ostaja področje odstranjevanja
tujerodnih vrst sistemsko neurejeno.

Čeprav je ZON krovni zakon na področju
ohranjanja biotske raznovrstnosti, področja tujerodnih vrst ne ureja sistematično in celovito.
Po določbah ZON je naseljevanje tujerodnih
vrst prepovedano, vendar lahko ministrstvo
za naselitev izda dovoljenje, v kolikor se po
opravljenem postopku presoje tveganja za
naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske
raznovrstnosti. Zakonodaja pa se v tem delu
ne izvaja dosledno. Tujerodne vrste se stalno
naseljuje v naravo (predvsem za lov in ribolov), čeprav zanje presoje tveganja niso bile
opravljene, kakor tudi dovoljenja za naselitev
niso bila pridobljena.

Alaber, S. in J. Kus Veenvliet, 2013. Analiza možnosti
omejevanje prometa s tujerodnimi vrstami v slovenskem pravnem redu. Nova vas, Zavod Symbiosis.

Nujen ukrep za blažitev nastalih negativnih
posledic že prisotnih tujerodnih vrst je njihova

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu
Ambrosia, Ur. list RS, št. 63/2010.

Obstoječi pravni mehanizmi ne omogočajo
celovitega ravnanja s tujerodnimi vrstami,
čeprav bi bilo to zaradi škode, ki jo povzročajo,
nujno potrebno. Evropska unija pripravlja
predpis, ki bo področje tujerodnih vrst celovito uredil, vendar bo do sprejema preteklo še
nekaj časa. S spremembami obstoječe slovenske zakonodaje ne moremo več odlašati, saj
pomanjkljiva zakonodaja resno ovira izvajanje
ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami.
Viri
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Problematika Zakona o ohranjanju narave
z vidika ureditve tujerodnih vrst
Sanja Alaber, univ. dipl. prav.
doktorska študentka na Pravni fakulteti v Mariboru, e pošta: sanja.alaber@gmail.com

Ključne besede: Zakon o ohranjanju narave, tujerodne vrste, invazivnost,
ohranjanje biotske raznovrstnosti

Invazivne tujerodne vrste predstavljajo veliko
grožnjo biotski raznovrstnosti, kljub temu se
v Sloveniji pravni ureditvi tega področja do
sedaj nismo posvetili v zadostni meri. Ukrepe
ohranjanja biotske raznovrstnosti ureja Zakon
o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/2004, s
spremembami št. 61/2006-ZDru-1, št. 63/2007
Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, št.
117/2007 Odl. US: U-I-76/07-9, št. 32/2008
Odl. US: U-I-386/06-32, št. 8/2010-ZSKZB, Ur. list RS, št. 112/2008, v nadaljevanju:
ZON). Zakon, ki je ob sprejemu leta 1999
na področje ureditve varstva narave prinesel
bistvene vsebinske in organizacijske spremembe, je tudi primarni pravni akt, ki ureja
področje tujerodnih vrst. V študiji pravne ureditve prometa s tujerodnimi vrstami, ki smo jo
opravili v okviru projekta Thuja 2 (Alaber &
Kus Veenvliet, 2013), smo ugotovili nekatere
pomanjkljivosti sedanje zakonske ureditve,
ki onemogočajo sprejetje ustreznih ukrepov
ravnanja s tujerodnimi vrstami, zato bi bilo
potrebno na področju ureditve tujerodnih vrst
ZON na več mestih spremeniti.
Eden od osnovnih namenov ZON je varstvo
domorodnih, še posebej ogroženih živalskih
in rastlinskih vrst. Zakon ureja tudi tujerodne
vrste, vendar pa v sedanji ureditvi ločnica
med domorodnimi in tujerodnimi vrstami ni
ustrezno postavljena, zato sedanja zakonska
ureditev v praksi povzroča številne težave.
Po ZON je rastlinske in živalske vrste prepovedano iztrebiti. Ta prepoved se nanaša na

vse rastlinske in živalske vrste, saj tujerodnih
vrst izrecno ne izključuje, kar onemogoča aktivnosti, ki so usmerjene v dokončno odstranitev invazivnih tujerodnih vrst iz narave. Prav
tako za odstranjevanje invazivnih vrst nimamo
ustrezne pravne podlage, saj še vedno ni bil
sprejet podzakonski akt, ki ga predvideva
24. člen ZON, ki bi uredil postopek odvzema
rastlin in živali, ki ogrožajo domorodne vrste.
Vendar pa imamo že s sedanjo ureditvijo
možnost nadzora populacij invazivnih vrst. V
te aktivnosti pa bi se moral vključiti Zavod RS
za varstvo narave, ki ima po zakonu dolžnost
priprave strokovnih predlogov za naravovarstvene ukrepe.
Z vidika varovanja biotske raznovrstnosti so
še posebej pomembne tiste tujerodne vrste, ki
so invazivne – ki se širijo in s tem povzročajo
škodo domorodnim vrstam, habitatom in
ekosistemom. Nekatere strokovne podlage za
določitev invazivnih vrst so bile že pripravljene (Jogan et al., 2012) in čeprav ZON izraza
invazivne tujerodne vrste ne definira, je ta pojem uporabljen v podzakonskem aktu – Uredbi
o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni
list RS, št. 112/2008). Poleg definicije invazivne tujerodne vrste bi bilo treba pri spreminjanju ZON preveriti tudi ustreznost definicije
pojmov tujerodna živalska in tujerodna rastlinska vrsta. Za razlikovanje med rastlinami
in živalmi na ravni osnovne definicije pojma
ni nobenega strokovnega argumenta. Tudi pri
pregledu predpisov drugih evropskih držav
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takega razlikovanja nismo zasledili. Poseben
problem je tudi, da je tako v definiciji tujerodne
živalske vrste kot v definiciji naselitve uporabljen izraz ekosistem. Ta je sicer z biološkega
stališča ustrezno opredeljen, vendar pa je nejasno, ali se nanaša tudi na popolnoma umetne
ekosisteme, ki jih je ustvaril človek (npr. vrtna
mlaka).
Problem sedanje ureditve v ZON je tudi v
obsegu njegove veljavnosti. Celoten zakon
obravnava le prosto živeče rastlinske in
živalske vrste. Iz besedila zakona ni jasno
razvidno, ali za izraz vrsta v besedni zvezi
tujerodna vrsta velja zakonska definicija rastlinske ali živalske vrste. To bi namreč pomenilo, da se tudi določila zakona, ki urejajo
tujerodne vrste, nanašajo le na prostoživeče
vrste. Navedeno izhaja tudi iz Pravilnika o
izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 42/2002),
ki ureja le ravnanja s prostoživečimi tujerodnimi živalmi. Na izvedbeni ravni je težava
take ureditve predvsem pri hišnih živalih,
ki so že več generacij gojene v ujetništvu in
jih zaradi intenzivnega umetnega izbora ne
moremo več opredeliti kot prosto živeče vrste.
Ravnanja s to skupino tujerodnih vrst, v smislu
preprečevanja škode biotski raznovrstnosti, pa
ne ureja noben predpis.
ZON ureja naseljevanje in gojitev tujerodnih
vrst. Naseljevanje tujerodnih vrst je prepovedano, razen če se v postopku presoje tveganja za naravo ugotovi, da naselitev ne bo ne
bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin
biotske raznovrstnosti. Ugotavljamo, da se
zakonodaja v tem delu ne izvaja dosledno, saj
se naselitve nekaterih živalskih vrst v naravo
redno izvajajo, pa zanje ni bila nikoli izdelana
presoja tveganja. ZON tudi ne vsebuje določil,
ki bi omogočala druge ukrepe – na primer
prepoved prodaje ali posedovanja invazivnih
tujerodnih vrst. Takšno določilo je vključeno v
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list
RS, št. 62/2007, s spremembami št. 36/2010),

vendar ga je mogoče uporabiti le za tiste tujerodne vrste, ki so škodljivi organizmi, določeni
na seznamih Direktive 2000/29/ES, medtem
ko prometa z drugimi tujerodnimi vrstami pa
tudi s tem predpisom ni mogoče urejati.
V zadnjih letih so tujerodne vrste postale
prepoznavna naravovarstvena problematika.
Kljub zavedanju o nujnosti ukrepanja, na zakonodajni ravni še ni bilo sprejetih ustreznih
rešitev, ki bi omogočale izvajanje ustreznih
ukrepov ravnanja z invazivnimi tujerodnimi
vrstami. Obstoječi zakonodajni okvir bi bilo
treba čim prej spremeniti ter poleg določil
glede ukrepov ravnanja, jasno opredeliti tudi
delitev pristojnosti in nalog med institucijami.
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Medsektorsko in mednarodno usklajena priporočila
za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk
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Ključne besede: invazivne tujerodne vrste, medovite rastline, odnos javnosti
Projekt AMC Promo BID
Osnovni namen projekta Apis melifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete
(Amc Promo BID) je ohranjanje biodiverzitete
in naravnih virov z medsektorskim povezovanjem naravovarstvenih organizacij in čebelarjev kot uporabnikov naravnega življenjskega
prostora. Eden od pomembnih ciljev projekta je priprava Medsektorsko in mednarodno
usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih
medovitih rastlin in zatiranje invazivk (v nadaljevanju Priporočil).
Namen
S tem dokumentom povezujemo različne
stroke in sektorje ter ozaveščamo strokovno in širšo javnost o problematiki invazivnih
tujerodnih vrst. Namenjen je vsem, ki neposredno ali posredno prihajajo v stik z invazivnimi tujerodnimi rastlinami (ITR) ter jih
hote ali nehote razširjajo. Zainteresiranim bo
v pomoč pri zmanjševanju njihovih negativnih vplivov. Tekom priprave dokumenta smo
ključnim skupinam predstavili problematiko ITR in skupaj z njimi oblikovali možne
načine za širjenje avtohtonih medovitih rastlin
ter preprečevanje širjenja ITR in njihovega
zatiranja. Priporočila so lahko osnova ali pripomoček pri pripravi zakonskih podlag, ki se
bodo nanašale na problematiko ITR, oziroma
pripomoček pri pripravi občinskih prostorskih
aktov ter načrtovanju izvedbe vzdrževanja
javnih površin. V pomoč so lahko pri oblikovanju omilitvenih ukrepov in prilagoditve

različnih gradbenih posegov z namenom preprečevanja širjenja ITR, za uspešnejše odstranjevanje ITR iz narave na naravovarstveno ali
gospodarsko najpomembnejših površinah ter
za izbor vrst medovitih rastlin za sejanje ali
saditev in podobno.
Metode
Priporočila smo pripravili z aktivnim vključevanjem ciljnih skupin v pripravo dokumenta,
in sicer z organizacijo šestih delavnic v Sloveniji in Avstriji. Sodelovali so vsi projektni partnerji, čebelarji, botaniki in drugi poznavalci
ITR, predstavniki lokalnih skupnosti, ministrstva oz. deželne vlade, vzdrževalci javnih
površin, cest in železnic, kmetijski svetovalci,
pripravljavci okoljskih poročil, projektanti,
predstavniki društev in drugi deležniki, ki jih
tematika zanima. Na vseh delavnicah je tako
sodelovalo 94 različnih ljudi, seštevek udeležencev vseh delavnic pa je 196.
V sklopu delavnic smo raziskovali odnos udeležencev do ITR, katere vrste prepoznavajo
kot najbolj problematične, katere medovite
rastline so najbolj pomembne za čebelarje in
koliko čebelarji pripomorejo k širjenju medovitih rastlin. Poudarek je bil na izkušnjah
udeležencev pri zatiranju ITR in preprečevanju njihovega širjenja ter predlogih za omejevanje širjenja ITR.
Rezultati
Večina udeležencev delavnic negativno
dojema invazivke, kaže pa se razlika med
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posameznimi interesnimi skupinami. Tako
čebelarji ITR dojemajo precej manj negativno kot drugi udeleženci, kar je v skladu s
pričakovanji. Povprečna ocena vseh šestih delavnic na lestvici od – 5 do + 5, kjer – 5 pomeni
zelo negativen odnos do invazivk, + 5 pa zelo
pozitiven, je – 2,73.

Kot najbolj problematične ITR so udeleženci
delavnic opredelili dresnik (Fallopia sp.),
pelinolistno žvrkljo (Ambrosia artemisifolia),
žlezavo nedotiko (Impatiens glandulifera) ter
kanadsko in orjaško zlato rozgo (Solidago canadensis, S. gigantea). Pri tem je očitna razlika
pri dojemanju pelinolistne žvrklje in žlezave
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Slika 1: Prikaz seštevka ocen odnosa
do invazivk vseh udeležencev na
vseh šestih delavnicah.
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Slika 2: Prikaz invazivnih tujerodnih
rastlin, ki jih kot najbolj problematične
prepoznavajo udeleženci delavnic.
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nedotike na avstrijski in slovenski strani.
Razliko pripisujemo razliki v pogostnosti vrst
v obeh državah.
Zanimiv je pomen ITR za čebelarstvo. Čebelarji
so kot najbolj pomembne medovite rastline
večinoma izbrali avtohtone vrste, med tujerodnimi pa so največji pomen pripisali robiniji
(Robinia pseudoacacia), faceliji (Phacelia sp.)
in evodiji t. i. »čebeljemu drevesu« (Euodia
haupehensis), manjšega pa žlezavi nedotiki
ter kanadski in orjaški zlati rozgi. V razpravi
so povedali, da so zlati rozgi in žlezava nedotika zelo pomembne v času jesenske paše, ker
zmanjšujejo stroške hranjenja, naravne paše pa
je v tem času premalo. Robinija je v Sloveniji
zelo pomembna pri pridelavi medu.
Čebelarji so sadili ali sejali različne medovite
rastline, med katerimi prevladujejo sadno drevje
in grmičevje ter nekatere kulturne rastline, kot
so buče (Cucurbita sp.), ajda (Fagopyrum
esculentum) in sončnice (Helianthus annuus).
Od tujerodnih vrst so sadili ali sejali predvsem
robinijo, manj evodijo in navadni slez (Althea
officinalis), posamezniki pa tudi kanadsko in
orjaško zlato rozgo, amerikanski javor (Acer
negundo) in enoletno suholetnico (Erigeron annuus). Pri tem je pomembno, da ITR čebelarji
praviloma ne razširjajo več, izkoriščajo pa
obstoječe vrste, ki so že v naravi, in večina ni
zainteresirana za njihovo odstranjevanje. Še
vedno sejejo nekatere tujerodne rastline, ki pa
(še) niso invazivne.
Na delavnicah so predlagali več načinov, kako
razširjati avtohtone medovite rastline. Poudarili
so pomen ajde za jesensko pašo, čeprav izvira
iz osrednje Azije, a so jo v Evropo zanesli že
pred koncem 15. stoletja in jo ne prištevamo
med neofite. Priporočajo sajenje avtohtonih
medovitih rastlin v parke in na vrtove, ohranjanje cvetočih travnikov in mejic, predlagali so
okoljski standard, ki bi podpiral avtohtonost
ter medovitost rastlin, in podobno.

lastne izkušnje, ki so jih imeli udeleženci delavnic. Metoda in njena učinkovitost sta odvisni od vrste rastline ter obsega razširjenosti. Od
tega so seveda odvisni tudi stroški. Navedene
so tudi že preizkušene metode, ki niso
učinkovite, in sicer z namenom, da teh metod
ne bi po nepotrebnem ponovno preizkušali. Na
delavnicah je bil podan tudi predlog, da bi se
odstranjevanje ITR lahko izvajalo tudi preko
javnih del in družbeno koristnega dela.
Glede na to, da je odstranjevaje ITR, ki so se
v naravi že razrasle, zelo zahtevno ali celo
nemogoče, so v Priporočilih predstavljeni tudi
nekateri načini za preprečevanje širjenja ITR.
Med najpomembnejšimi ukrepi so ureditev
zakonodaje, ureditev deponij za ostanke ITR,
organizacija strokovne službe, omejevanje in
opozorila pri prodaji ITR, prilagoditev gradbenih del, spodbujanje sajenja avtohtonih vrst,
spremljanje razširjenosti invazivnih tujerodnih
vrst, predvsem novih, in hitro ukrepanje ob
pojavu ter ozaveščanje javnosti.
Zaključek
ITR imajo pozitivne in negativne lastnosti. S
pripravo Priporočil smo se osredotočili predvsem na slednje in jih udeležencem delavnic
predstavili ter skupaj z njimi iskali rešitve, s
tem pa naredili korak k reševanju problema.
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V dokumentu je predstavljenih nekaj metod za
zatiranje ITR ter njihova učinkovitost, in sicer
glede na informacije iz literature in glede na
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Ravnanje s tujerodnimi vrstami
pri trgovanju s hišnimi živalmi
Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet
Zavod Symbiosis, Metulje 9, 1385 Nova vas, e-pošta: jana.kus@zavod-symbiosis.si

Ključne besede: tujerodne vrste, hišne živali, kodeks ravnanja
V Evropi je gojenje hišnih živali kot družabnikov in spremljevalcev zelo razširjeno. Po nekaterih podatkih ima najmanj polovica evropskih
gospodinjstev vsaj eno hišno žival (Davenport
& Collins, 2011). Ljudje imajo za hišne živali veliko različnih vrst. Pomembno pa je tudi
dejstvo, da so skoraj vse hišne živali izvorno
tujerodne vrste. Razloga sta dva:
•

“eksotičnost” živali – ljudje želijo imeti
nekaj drugačnega od tistega, kar jih sicer
obkroža;

•

veliko domorodnih vrst je zavarovanih in
je njihovo zadrževanje v ujetništvu prepovedano, razen izjemoma z dovoljenjem.

Po podatkih, ki so bili zbrani za celo območje
Evropske unije (DAISIE, 2009), je kar devet
odstotkov (23 vrst) invazivnih rib in deset odstotkov (27 vrst) invazivnih sesalcev povezanih
z gojenjem živali v družabne/okrasne namene.
Te tujerodne vrste so bodisi pobegnile v naravo
ali pa so bile namerno izpuščene, saj lastniki
niso bili ustrezno seznanjeni s problematiko tujerodnih vrst.
Tudi v slovenskih trgovinah so (potencialno)
invazivne tujerodne vrste redno ali občasno na
voljo v vseh trgovinah s hišnimi živalmi. Že
leta 2009 je bila v okviru projekta Thuja izdelana študija o prisotnosti (potencialno) invazivnih tujerodnih vrst v trgovinah s hišnimi živalmi (Dolenc & Jamnik, 2009), v letošnjem letu
pa smo seznam posodobili.
Vnose hišnih živali v naravo lahko preprečujemo na dva načina: z zakonodajnimi ukrepi
ali sprejemom prostovoljnih kodeksov ravna-

nja. Z zakonodajnimi ukrepi lahko prepovemo uvoz, prodajo ali posedovanje z določenimi vrstami. Ta ukrep so v nekaterih evropskih
državah že uporabili. Tudi na ravni Evropske
unije velja ukrep omejitve uvoza za sedem vrst
živali, ki bi lahko ogrozile evropske ekosisteme
(Uredba ES 338/97 s spremembami in dopolnitvami). Vendar je zaradi pravil trgovanja tako
stroge ukrepe mogoče uvesti le za majhno število vrst. Trgovci se takim običajno ukrepom
hitro prilagodijo in dajo na trg nove vrste, ki so
prav tako lahko (potencialno) invazivne. Lahko
se na prepoved odzovejo tudi s prikrivanjem
identitete vrste, bodisi s prodajo pod napačnim
imenom ali pa pod kakšnim starejšim, neveljavnim znanstvenim imenom. Omejitev prometa je seveda smiselna le za tiste invazivne
vrste, ki še niso preveč razširjene v naravi, saj
take ljudje odvzamejo iz narave in jih ne kupijo
(Alaber & Kus Veenvliet, 2013).
Slovenska zakonodaja trenutno ne vsebuje določil, ki bi omogočale omejitev prodaje hišnih
živali zaradi invazivnosti. V projektu Thuja 2
smo zato pristopili k drugemu možnemu pristopu – pripravi kodeksa ravnanja. V projektu smo
začeli s problematiko tujerodnih vrst
intenzivneje seznanjati oskrbnike in prodajalce hišnih živali. Leta 2012 smo to temo prvič predstavili na rednem izobraževanju oskrbnikov,
ki ga skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih
živali organizira Trgovinska zbornica Slovenije. V zadnjem delu projekta pa smo pripravili
tudi Kodeks ravnanja s tujerodnimi vrstami pri
trgovanju s hišnimi živalmi (v nadaljevanju
Kodeks).
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Pri pripravi Kodeksa smo izhajali iz evropskega kodeksa European Code of Conduct on
Pets and Invasive Alien Species (Davenport &
Collins, 2011). Ta kodeks je bil decembra 2012
sprejet v okviru Bernske konvencije, katere
pogodbenica je tudi Republika Slovenija.

7. Seznanjanje zaposlenih in kupcev z zakonodajo s področja hišnih živali in objava na
spletnih straneh.

Namen Kodeksa je spodbuditi oskrbnike in
prodajalce hišnih živali, da z ustreznim informiranjem in ozaveščanjem kupcev hišnih živali prispevajo k zmanjšanju vnosov teh vrst
v naravno okolje. Boljša kot je seznanjenost
kupca z lastnostmi in potrebami živali, manj
verjetno je, da bo ta žival postala nezaželena in
jo bo lastnik spustil v naravo. Če se bo lastnik
zavedal tudi, da je kupljena žival tujerodna vrsta, ki lahko v naravi povzroči škodo, bo z njo
ravnal previdneje, je ne bo spustil v naravo in
bo uredil bivališče tako, da žival ne bo mogla
pobegniti.

Ker smo z aktivnostmi v zvezi s promocijo kodeksa začeli šele v juniju 2013, v času priprave
tega prispevka še ni jasno, v koliko trgovin bo
pristopilo k podpisu kodeksa. Interes za pristop
k podpisu kodeksa sta že izrazili dve trgovini z
razvejanima trgovskima mrežama. Delo na kodeksu bomo nadaljevali tudi po izteku projekta
Thuja 2 in poskusili k podpisu pritegniti tudi
druge trgovce. Priprava takšnega kodeksa je za
Slovenijo nov pristop k urejanju okoljske problematike, zato je razumljivo, da je za izvedbo
celotnega procesa potrebnega več časa.

Kodeks je prostovoljen mehanizem. A za uspešno izvajanje kodeksa bo potrebna visoka raven samoregulacije, saj bodo trgovine same
izvajale predpisana ravnanja, in sicer:
1. Poznavanje in točno označevanje vrstne pripadnosti vrst.
2. Jasno in dobro vidno označevanje najpomembnejših značilnosti živali na prodajnih
mestih. V sklopu tega potekajo tudi dogovori,
da bi prodajalci označili (potencialno) invazivne vrste.
3. Dobro seznanjanje kupcev z oskrbo živali in dajanje pisnih navodil za oskrbo vsem
kupcem.
4. Ozaveščanje kupcev in imetnikov hišnih
živali, da se živali ne sme vnašati v naravo.
5. Seznanjanje kupcev s primernimi načini
čiščenja bivališč hišnih živali, da se s tem v
naravo ne vnaša drugih živalskih in rastlinskih
vrst.
6. Podpora odgovornim alternativam za tiste
imetnike, ki želijo oddati žival.

8. Sodelovanje z drugimi organizacijami, ki
delujejo na področju ravnanja s tujerodnimi
vrstami.

V nadaljevanju bomo podjetjem, ki bodo pristopila h kodeksu, podelili pravico do uporabe
znaka v vseh poslovalnicah. Poleg tega bodo
podpisniki kodeksa navedeni na spletnih straneh projekta Thuja, ki jo bomo vzdrževali in
posodabljali tudi po koncu projekta. Kupci
bodo tako vedeli, v katerih prodajalnah lahko
pričakujejo najboljše nasvete pri izbiri in oskrbi hišnih živali.
Podpisniki kodeksa bodo pomembno prispevali k ohranjanju narave, saj bodo aktivno vključeni v ozaveščanje o ravnanju s tujerodnimi
vrstami in preprečevanju vnašanja v naravo. S
pristopom k podpisu kodeksa bodo posredovali tudi pozitivno sporočilo kupcem in javnosti,
da se zavedajo pomena odgovornega ravnanja s hišnimi živalmi in tujerodnimi vrstami.
V Sloveniji se je trg s hišnimi živalmi začel
povečevati kasneje kot v Zahodni Evropi, zato
imamo v naravi še razmeroma malo invazivnih
tujerodnih vrst, ki se gojijo kot hišne živali. Z
uspešnim izvajanjem kodeksa bomo preprečili
marsikatero nepremišljeno naselitev tujerodnih vrst v naravo.
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Vloga posebnih nadzorov škodljivih organizmov
pri zgodnjem odkrivanju tujerodnih vrst in ukrepanju proti njim
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Ključne besede: škodljivi organizmi, stalni in posebni nadzor, načrtno spremljanje,
ukrepanje, tujerodna vrsta
Slovenija zagotavlja izvajanje stalnega in
posebnega nadzora škodljivih organizmov, ki
so posebej nevarni rastlinam in rastlinskim
proizvodom in so zato razvrščeni na sezname Direktive Sveta 2000/29/ES o varstvenih
ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za
rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in
proti njihovemu širjenju v Skupnosti. V vsaki
državi članici Evropske Unije je organizirana nacionalna služba za zdravstveno varstvo
rastlin, ki pri nadzoru zbira informacije o zdravstvenem stanju rastlin in v primeru najdbe
škodljivega organizma uvede ustrezne ukrepe
za izkoreninjenje, omejevanje ali preprečevanje širjenja in vnosa.
Splošni princip nadzora zdravstvenega stanja
rastlin oziroma rastlinam škodljivih organizmov (ŠO) se izvaja skozi upravne, zakonodajne in fitosanitarne postopke ter inšpekcijski
nadzor. Osnove za izvedbo so opredeljene v
mednarodnih standardih, ki jih izdaja Mednarodna organizacija za varstvo rastlin (IPPC)
na podlagi Konvencije za varstvo rastlin ter
Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO). Organizacijsko se nadzor
zdravstvenega stanja rastlin oziroma rastlinam
škodljivih organizmov izvaja kot: stalni nadzor, posebni nadzor, sistematično spremljanje in s posamičnimi fitosanitarnimi pregledi.
Glede na kraj se nadzor zdravstvenega stanja
rastlin oziroma rastlinam škodljivih organizmov izvaja na mejnih prehodih in v notranjosti države. Večja pozornost pri pregledih se
posveča mestom pridelave ter razmejitvam za

posamezne škodljive organizme (zlasti žarišča
in varovalni pasovi).
Posebni nadzor je uradni postopek sistematičnega zbiranja in shranjevanja podatkov o navzočnosti škodljivih organizmov, ki se izvaja na
podlagi inšpekcijskih pregledov, načrtovanega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin in
sistematičnih raziskav. Pravilnik o varovanih
območjih in izvajanju uradnih sistematičnih
raziskav na posebno nadzorovanih območjih
opredeljuje, da UVHVVR za določene škodljive organizme določi letni program posebnega
nadzora na podlagi Programa za fitosanitarno
področje, ki se sprejema za večletno obdobje
(zadnji za obdobje 2012–2015). Letni program
posebnega nadzora obsega: določitev kraja in
obsega razširjenosti okužbe, določitev števila,
načina in časa pregledov ter zbiranja vzorcev za
ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin glede
na nevarnost škodljivega organizma, raziskovalna spoznanja, statistična načela in biologijo
škodljivega organizma. V letu 2013 se izvaja
posebni nadzor za 30 ŠO (Preglednica 1).
Podatki iz pregledov pristojnih fitosanitarnih
inšpektorjev in pooblaščenih fitosanitarnih preglednikov ter rezultatov laboratorijskih analiz
iz posebnih nadzorov se zbirajo v informacijskem sistemu, ki ga vodi in vzdržuje UVHVVR. Podatki iz evidenc so podlaga za pripravo
poročil, o katerih UVHVVR kot nacionalna
organizacija za varstvo rastlin poroča EU in
drugim državam članicam EU v rokih, ki so
navedeni v predpisih EU za posamezne ŠO.
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Preglednica 1: Seznam škodljivih organizmov, za katere se v letu 2013 izvaja posebni nadzor.
Znanstveno ime

Slovensko ime

Taksonomska skupina

Anoplophora chinensis

kitajski kozliček

Coleoptera, Cerambycidae

Anoplophora glabripennis

azijski kozliček

Coleoptera, Cerambycidae

Bursaphelenchus xylophylus

borova ogorčica

Aphelenchida, Parasitaphelenchidae

Clavibacter michiganensis pv.
sepedonicus

krompirjeva gniloba

Actinomycetales, Microbacteriaceae

Diabrotica virgifera virgifera

koruzni hrošč

Coleoptera, Chrysomelidae

Drosophila suzukii

plodova vinska mušica

Diptera, Drosophilidae

Dryocosmus kuriphilus

kostanjeva šiškarica

Hymenoptera, Cynipidae

Epitrix spp.

krompirjevi bolhači

Coleoptera, Chrysomelidae

Erwinia amylovora

hrušev ožig

Enterobacteriales, Enterobacteriaceae

Gibberella circinata

borov smolasti rak

Hypocreales, Nectriaceae

Globodera rostochiensis,
Globodera pallida

krompirjeve ogorčice

Tylenchida, Heteroderidae

Grapevine flavescence dorée

zlata trsna rumenica

Mollicutes, Phytoplasmas

Monilinia fructicola

plodova monilija

Helotiales, Sclerotiniaceae

Mycosphaerella dearnessii

rjavenje borovih iglic

Capnodiales, Mycosphaerellaceae

Mycosphaerella pini

rdeča pegavost borovih iglic

Capnodiales, Mycosphaerellaceae

pepino mosaic virus

pepino mosaic virus

Tymovirales, Alphaflexiviridae

Phytophthora ramorum in Phytophthofitoftorna sušica
ra kernoviae

Pythiales, Pythiaceae

Pomacea spp.

polži Pomacea spp.

Gastropoda, Ampullariidae

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

bakterijski ožig aktinidije

Pseudomonadales, Pseudomonadaceae

Ralstonia solanacearum

krompirjeva gniloba

Burkholderiales, Ralstoniaceae

Rhynchophorus ferrugineus

palmov rilčkar

Coleoptera, Curculionidae

Scaphoideus titanus

ameriški škržatek

Hemiptera, Cicadellidae

Tuta absoluta

paradižnikov molj

Lepidoptera, Gelechiidae

Verticillium albo-atrum in
Verticillium dahliae

hmeljeva uvelost

Sordariomycetes, Hypocreales

viroid Hop stunt

viroidna zakrnelost hmelja

Viroid, Pospiviroidae

viroid Potato spindle tuber

viroid vretenatosti
krompirjevih gomoljev

Viroid, Pospiviroidae

virus Plum pox

šarka

Virus, Potyviridae
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Sistem elektronskega vodenja podatkov o pregledih in vzorčenjih se je v zadnjih 10 letih
sproti posodabljal. Enotni informacijski sistem
je bil v sedanji obliki dograjen po letu 2003, ko
je v Sloveniji prišlo do prvega večjega izbruha hruševega ožiga (Erwinia amylovora). Tako
zbrani podatki služijo kot pomoč pri razmejitvah in nadzoru izvedbe predpisanih ukrepov
ter povezavi med pregledom, odvzemom vzorca in rezultati testiranj.
Vsako leto se tako v podatkovni zbirki evidentira v povprečju okrog 30.000 zapisov, pri čemer
pomeni zapis vsakokratni pregled na lokaciji
nadzora, kar je lahko monitornig točka, naključni pregled, pregled ob sumu ali prijavi suma na
okužbo ali načrtovan inšpekcijski pregled. V
okviru pregledov je letno v povprečju odvzetih okrog 5000 vzorcev, škodljivi organizem je
ugotovljen z laboratorijsko analizo v povprečju
pri okrog 900 vzorcih, kar predstavlja 18 %
vseh odvzetih vzorcev. Letno je opravljenih v
povprečju še okrog 3000 vizualnih določitev,
pri čemer so zajeti predvsem pregledi v določenem žarišču kot na primer pri trsnih rumenicah
ali iz načrtnega ugotavljana navzočnosti, kot je
to primer za paradižnikovega molja, koruznega hrošča, kostanjevo šiškarico, hrošče iz rodu
Monochamus itd.
Pri posebnem nadzoru fitoftorne sušice je bilo
v obdobju 2010–2012 opravljenih 1865 pregledov. V tem obdobju je bilo odvzetih 140 uradnih
vzorcev, od katerih je bilo 6 vzorcev pozitivnih.
Phytophthora ramorum se vnaša s trgovino gostiteljskih okrasnih rastlin, npr. Rhododendron
spp. in Viburnum spp., na katerih je bila ugotovljena vsako leto. Kljub najdbam P. ramorum
na sadikah gostiteljskih rastlin z izvorom v drugih državah, članicah EU, se ta še ni razširila
v gozd, kjer predstavlja največjo nevarnost za
bukev, hrast, macesen in mnogo drugih lesnatih
rastlin. Zato lahko ocenjujemo posebni nadzor
nad fitoftorno sušico kot uspešen.
Drugačen primer je kostanjeva šiškarica, ki je
bila v Sloveniji prvič najdena leta 2005 in takrat

uspešno izkoreninjena na treh lokacijah. Naslednji vnos škodljivca s sadikami ni bil pravočasno odkrit, zato se je osica razširila v okolico in
izbruha ni bilo več mogoče izkoreniniti. Zaradi
načina širjenja škodljivca kljub intenzivnemu
izvajanju posebnega nadzora širjenja ni bilo
mogoče preprečiti.
Borova ogorčica je glede fitosanitarnega tveganja na samem vrhu. V Sloveniji so izpolnjeni
vsi pogoji za njeno uspešno naselitev in ustalitev, tj. ugodno podnebje, gostiteljske rastline
in vektorji – žagovinarji (Monochamus spp.). V
obdobju 2008–2012 je bilo opravljenih okrog
2400 pregledov gostiteljskih rastlin in nadzorovanih predmetov (lesen pakirni material),
odvzetih je bilo 459 vzorcev, vendar noben ni
bil pozitiven. Posebni nadzor borove ogorčice
je pomemben tudi zaradi razvoja metodologij
določevanja vrst, raziskav, kopičenja znanja o
njej in njenih vektorjih. Vse to bi bilo izrednega
pomena v primeru, če bi bila borova ogorčica
najdena v Sloveniji in bi morali izvajati ukrepe
eradikacije.
Z zgoraj opisanimi primeri smo prikazali, kako
posebni nadzori pripomorejo k zgodnjemu
odkrivanju tujerodnih vrst, preprečevanju vnosa in širjenja ter posledično k njihovem zatrtju
oziroma preprečevanju širjenja.
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Ključne besede: popisne ploskve, sistematično kartiranje, število vrst, frekvenca pojavljanja,
ekološka plastičnost, zastopanost

Med pri nas naturaliziranimi praprotnicami in
cvetnicami je danes okrog 50 tujerodnih vrst,
ki so prepoznane kot invazivne. V zadnjih nekaj letih se je pozornost tej problematiki tudi s
strani pristojnih ministrstev povečala, a kljub
temu sistem monitoringa s spremljanjem stanja
na stalnih popisnih ploskvah še ni bil vzpostavljen, čeprav je nujno potreben (Blossey, 1999).
Zato smo v okviru projekta Thuja 2 zastavili
metodologijo, napisali priročnik in s pomočjo
terenskih popisovalcev ugotovili "ničelno stanje", da lahko vsaj za invazivne višje rastline v
nadaljnjih letih zanesljiveje ugotavljamo stanje
in trende.
Da bi se lotili sistematičnega kartiranja njihovega pojavljanja po različnih koncih Slovenije
v rednih časovnih razmikih, je bil narejen seznam 30 laže prepoznavnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki vsaj ponekod po Sloveniji že kažejo znake invazivnosti. Zbiranje podatkov na
terenu je dovolj grobo, da so končni rezultati
primerni za razvijanje strategij nadzora nad tujerodnimi vrstami na širšem območju, najbolj
na območju Slovenije, poljubno pa tudi na ožjih območjih, npr. na zavarovanih območjih ali
v občinah. Redno spremljanje stanja in primerjava s stanjem v drugih koncih Slovenije nam
omogoča tudi zasledovanje uspeha izvajanja
strategij. Seznam vrst je mogoče poljubno razširiti tudi na druge tujerodne vrste, kar pa je
smiselno takrat, kadar imamo na nekem območju namen redno izvajati razširjeni monitoring.

Metoda kartiranja
S popolnega seznama invazivk v Sloveniji smo
črtali nekatere težko prepoznavne ali pa smo jih
združili v skupine (npr. severnoameriške astre).
Posamezne vrste smo podrobneje predstavili v
priročniku, ki vsebuje tudi vse druge napotke
za popisovanje in je med drugim javno dostopen na spletu.
Za spremljanje invazivnih rastlin v sklopu projekta smo po Sloveniji razporedili 100 vzorčnih ploskev (kvadrantov) velikosti 1 km2, pri
čemer smo upoštevali, da so ploskve čimbolj
enakomerno razporejene po državi in s tem
ustrezno zastopane v fitogeografskih območjih, višinskih pasovih in varovanih območjih
ter imajo čimvečjo pestrost habitatnih tipov in
stopnjo urbaniziranosti.
Popisni list je bil zasnovan tako, da je popisovanje preprosto, a vendar so podatki medsebojno primerljivi in metoda ponovljiva. Stopnja
obdelanosti posameznega območja naj bi bila
vsaj 2/3, po možnosti pa 100 %. Zastopanost
invazivk znotraj vsakega tipa habitatov se
označi s 5 stopnjami: 0: opažena v bližnji okolici ploskve, 1: posamič, verjetno prehodno ali
le gojeno, 2: raztreseno, verjetno ustaljeno, 3:
mestoma množično, 4: splošno razširjeno in
množično. Osem navedenih skupin habitatnih
tipov sledi tipologiji Habitatnih tipov Slovenije
2004 (Jogan & al. 2004). Za vsako posamezno
opaženo vrsto nato v tabeli se označi, s kakšno
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pogostnostjo se pojavlja v posameznem habitatnem tipu znotraj območja.
Metodologija in portreti popisovanih vrst so
bili združeni v Priročniku (Jogan, Eler & Novak, 2012). Posamezne vrste so predstavljene z
dvema značilnima fotografijama, opisom značilnega rastišča, domovino in s kratkim opisom
z najpomembnejšimi značilnostmi ter približnim zemljevidom trenutno znane razširjenosti
v Sloveniji (Jogan & al. 2001), seveda pa se
stanje v naravi s hitrim širjenjem invazivk stalno menja.
Sistematično terensko popisovanje je časovno
omejeno na obdobje druge polovice avgusta in
prve polovice septembra.
Obdelava rezultatov

ob ponavljanju popisov na celotnem ali na delu
ploskev vsakih nekaj let (npr. 3–5). V nadaljevanju zato predstavljamo le nekaj preliminarnih
rezultatov, ki smo jih s pomočjo popisovalcev
na terenu zbrali v prvem letu popisovanja, ko je
bilo obdelanih 46 od 100 ploskev.
Glede števila ugotovljenih invazivnih vrst na
posamezni popisni ploskvi (slika 1) smo ugotovili precej pričakovan vzorec – veliko vrst v
nižinah ob večjih mestih in na manj gozdnatih
območjih, ter manj na višji nadmorski višini
dlje od kmetijskih in urbanih predelov. Največ
vrst je bilo najdenih v eni od obljubljanskih
ploskev – 17 vrst od 30 spremljanih. Zaznanih
je bilo tudi nekaj območij, kjer je bilo število
večje od pričakovanega glede na geografijo
ploskve – npr. Lovrenc na Pohorju, Gozd Martuljek, Ribnica.

Pravi namen vzpostavljena mreža popisnih
ploskev dobi šele kot časovni niz podatkov, t. j.

Legenda:
1–6 tujerodnih rastlin
7–8 tujerodnih rastlin
9–11 tujerodnih rastlin
12–18 tujerodnih rastlin
popisano bo v letu 2013

Slika 1: Število vrst (od 30 izbranih vrst) invazivnih rastlin na posamezni vzorčni ploskvi. Podatki prikazani za ploskve,
obdelane v letu 2012 (46 od 100 ploskev).
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Srednja vrednost zastopanosti

Potencialno problematičnost tujerodne vrste v
večji meri opredeljujejo trije parametri, ki jih je
možno pridobiti tudi iz predlaganega monitoringa: frekvenca pojavljanja (v koliko ploskvah
je vrsta najdena), zastopanost (kako pogosta je
v popisnih ploskvah) in ekološka plastičnost
(v kako različnih habitatnih tipih se pojavlja).
Slika 2 prikazuje vse tri parametre hkrati. Na
zgornji desni strani so vrste z največjo frekvenco in veliko zastopanostjo, ki so hkrati tudi ekološko najbolj plastične – Ambrosia artemisiifolia, Robinia pseudaccacia, Solidago gigantea.
Na levi zgornji strani so potencialno problematične vrste, ki so sicer po Sloveniji še malo razširjene, lokalno pa lahko dokaj zastopane t.
j. z znatno pokrovnostjo (npr. Aster salignus).
V spodnjem levem delu so vrste, ki se zaenkrat
kažejo kot manj problematične – imajo majhno
do sredno frekvenco pojavljanja in majhno zastopanost, hkrati pa so tudi večji specialisti glede ekoloških zahtev (manj ekološko plastične)
(npr. Lupinus polyphyllus, Physocarpus opulifolius, Thuja orientalis).

Z uporabljeno metodo monitoringa beležimo
zastopanost posamezne vrste v glavnih habitatnih tipih Slovenije. Preliminarni rezultati glede zastopanosti vrst v posameznih habitatnih
tipih (slika 3) kažejo, da je pričakovano največje število vrst najdeno na ruderalnih območjih,
sledijo pa grmišča in travišča.
S kasnejšimi obdelavami podatkov bomo natančneje analizirali prostorsko porazdelitev
vrst, višinsko porazdelitev, porazdelitev glede
na gozdnatost pokrajine, idr. Ponavljanje popisov in analiz bo dalo dober uvid v problematiko širjenja invazivnivnih rastlin in njihove
naraščajoče dominance v rastlinskih združbah.
V prihodnje bo možno sistem monitoringa razširiti tako po obsegu (večje število ploskev kot
tudi po intenziteti (popis večjega števila invazivnih rastlin, popisi živalskih organizmov).
Možen bi bil tudi popis avtohtonih vrst, kar
bi v sistemu monitoringa pokazalo, ali in kako
hitro se zmanjšujejo populacije naših vrst.
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Slika 2: Razporeditev vrst glede na njihovo frekvenco pojavljanja v mreži vzorčnih ploskev in njihovo srednjo vrednost
zastopanosti v kvadrantu. Velikost simbola nakazuje ekološko plastičnost vrste, ugotovljeno kot raznolikost habitatnih
tipov, v katerih se vrsta pojavlja. Za prikaz so bile upoštevane samo ploskve, kjer je bila vrsta ugotovljena.
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Slika 3: Srednja vrednost zastopanosti izbranih invazivnih vrst v posameznih habitatnih tipih. Za prikaz so bile upoštevane samo ploskve, kjer je bila vrsta ugotovljena.
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Pomen monitoringov na novih odsekih avtocest za pridobivanje
informacij o pojavljanju tujerodnih invazivnih vrst v Sloveniji
dr. Helena Poličnik, univ. dipl. biol., Jelka Flis, univ. dipl. biol.,
doc. dr. Boštjan Pokorny, univ. dipl. inž. gozd.
ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., e-pošta: helena.policnik@erico.si

Ključne besede: invazivne vrste, avtocesta, gradnja
Eden petih najpomembnejših razlogov za
zmanjševanje biodiverzitete so vnosi tujerodnih organizmov, ki so posledica globalnih
premikov človeka in dobrin; na tisoče vrst se
prenaša z enega na drug kontinent. Nekatere
od teh prenesenih vrst imajo veliko zmožnost
neomejene rasti, kar lahko vodi v okoljsko
škodo (Gobster, 2005; Brunel in sod., 2013).
Na trasah cestnega in železniškega omrežja so dani ustrezni pogoji za rast tujerodnih
rastlinskih vrst; na teh območjih tudi v Sloveniji pogosto najdemo posamezne rastline
ali celo večje sestoje invazivnih tujerodnih
rastlin. Novi odseki avtocest danes predstavljajo nov koridor širitve nekaterih invazivnih vrst (Pauchard in Alaback, 2006; Jodoin
in sod., 2008), saj gre za večje površine, ki
z naravno vegetacijo niso takoj zarasle, tudi
zaradi odsotnosti primernih avtohtonih vrst v
neposredni bližini avtocest, ki bi lahko služile kot donorske rastline za zasaditev brežin.
Travišča so pri gradnji novih koridorjev zelo
izpostavljena, deleži tujerodnih invazivnih
vrst na takšnih območjih so lahko zelo veliki
(Hansen in Clevenger, 2005). Tudi umeščanje
novih tras v gozdni ekosistem je problematično, saj je dokazano, da je gozdni rob tisti,
ki je v gozdnem ekosistemu najbolj podvržen
vdoru tujerodnih invazivnih vrst, in ravno robovi ob avtocestah so najbolj občutljivi oz. so
običajno deleži tujerodnih vrst veliki (Hansen in Clevenger, 2005; Pauchard in Alaback,
2006).

Pri gradnji novih odsekov avtocest nastajajo
velike površine obcestnih brežin, ki v sklopu
gradnje največkrat niso zasajene z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami oz. je ta zasaditev nezadostna oz. neustrezna. V času gradnje avtocest
prihaja do uničevanja vegetacije na bistveno
večji površini, kot jo zaseda cestno telo in obcestne brežine; vzdolž avtocest so praviloma
urejene tudi različne dovozne poti, ki so kasneje (ko je avtocesta zgrajena in predana v uporabo) prepuščene naravnemu zaraščanju. Ravno
na teh površinah (in ne na samih brežinah avtocest, kjer se vsaj deloma poskrbi za ozelenjevanje pred predajo avtoceste v uporabo), ki so
že zunaj ograjenega dela avtocest, se v praksi
največkrat pojavljajo večji sestoji tujerodnih
rastlinskih vrst. Zato je zelo pomembno, da se
pri gradnji in kasneje vzdrževanju novih avtocestnih in železniških koridorjev poskrbi za
kar se da majhno mot-njo okoliških rastlinskih
združb, še posebej na območjih travišč in na
območjih, ki so občutljiva za nadaljnjo fragmentacijo ali izgubo pomembnih habitatov
(Hansen in Clevenger, 2005).
Za preprečevanje negativnih učinkov, ki jih
lahko imajo avtoceste na ekosisteme, ki jih
prečkajo, se na novih odsekih avtocest v
Slovenji gradijo tudi t. i. nadomestni habitati (NH) kot nadomestilo tistim habitatom, ki
so bili med gradnjo avtoceste uničeni. Poleg
same avtocestne trase, kjer se je v preteklosti
že izpostavila problematika prenosa in hitrega
širjenja tujerodnih invazivnih vrst (predvsem
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kot posledica uporabe »kontaminirane« prsti
za nasipe vzdolž cest in uporabe delovnih in
gradbenih strojev na več gradbiščih brez vmesnega temeljitega spiranja teh strojev, kamor
se lahko prime prst s propaguli invazivnih
vrst), se zaradi sočasne gradnje nekaterih nadomestnih habitatov lahko tudi zgodi, da se tujerodne vrste prenesejo tudi dlje stran od same
avtocestne trase.
Na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(DARS) tudi za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst iz teh NH od vzdrževalcev le-teh zahtevajo sprotno odstranjevanje
tujerodnih invazivnih vrst, če se le-te na območju pojavijo. V sklopu rednih monitoringov
NH na avtocesti (AC) A5 od Maribora do Pinc
na inštitutu ERICo Velenje med drugim spremljamo/ugotavljamo tudi prisotnost tujerodnih
invazivnih vrst in podajamo predloge za njihovo sprotno odstranjevanje. Ugotovili smo, da
so na vseh NH vzdolž AC A5 od Maribora do
Pinc (skupaj jih je 8) tujerodne invazivne vrste
že prisotne. Sprotno odstranjevanje poteka le
na tistih nadomestnih habitatih, ki so še v fazi
vzpostavitve, za vzdrževanje le-teh ima DARS
podpisano pogodbo z izvajalcem vzpostavitve
habitata. Tako npr. na NH Komarnik izvajalec
vzpostavitve NH tujerodne invazivne vrste v
veliki meri sproti (še pred cvetenjem) odstranjuje, s čimer se preprečuje širjenje v naravo.
Vendar pa ostaja vprašanje, kaj se bo zgodilo s
temi površinami, ko bodo po končanem triletnem obdobju vzpostavitve NH predani v uporabo. Medtem pa na tistih NH, ki so bili vzpostavljeni že v sklopu gradnje AC na dotičnih
območjih (predvsem gre v tem primeru za NH
za dvoživke, npr. Verjane, Črni les, Komarnica, Petišovci), ni vzdrževalca teh habitatov.
Posledično tudi ni sprotnega odstranjevanja
tujerodnih invazivnih vrst (predvsem orjaške
zlate rozge in enoletne suholetnice), pa čeprav
v sklopu rednih monitoringov na to problematiko opozarjamo.

Dodatno v sklopu monitoringa ugotavljamo
tudi prisotnost tujerodnih invazivnih vrst na
brežinah državnih cest, vendar smo pri opozarjanju na to problematiko dokaj nemočni.
V preteklih letih smo v neposredni bližini NH
Črni les zasledili tudi pojavljanje pelinolistne
ambrozije na bankinah državnih cest, ki jo je
lastnik zemljišča tudi zakonsko dolžan odstranjevati pred cvetenjem, a vendar tega ne stori
vedno, tudi zaradi premajhnega znanja odgovornih oseb o tej problematiki.
Po naših izkušnjah se odgovorni na DARS-u
problematike tujerodnih invazivnih vrst (saj
izvajalci monitoringov na to problematiko
nenehno opozarjamo) sicer zavedajo, vendar
za odstranitev le-teh nimajo razpoložljivih
sredstev. Nemalokrat pa se seveda zgodi, da
se tujerodne invazivne vrste razrastejo tudi na
okoliška zemljišča, ki jih DARS nima v lasti in
tam ne more posredovati.
Zaključujemo lahko, da smo v sklopu rednih
monitoringov NH zabeležili večje število
različnih vrst tujerodnih invazivk (npr. pelinolistna žvrklja, orjaška zlata rozga, enoletna
suholetnica, žlezasta nedotika, navadna barvilnica, nebine, deljenolistna rudbekija). Prav
tako smo predlagali ukrepe za odstranitev, ki
so se upoštevali na vseh tistih območjih, kjer
vzpostavitve NH še vedno potekajo. Seveda pa
tudi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali
pa nelastništva območja razraščanja invazivk
predlogi odstranitve invazivk na tistih NH, ki
so že v sklopu gradnje avtocest bili zgrajeni in
zanje ni predvidenega vzdrževalca, velikokrat
niso bili realizirani. Glede na to, da je splošno
sprejeto, da je preprečevanje vnosa vrst ali
pa njihovo spremljanje v zelo zgodnjih fazah
vnosa najbolj učinkovit in stroškovno učinkovit ukrep za nadzor (Brunel in sod., 2013), smo
prepričani, da tudi z rednimi monitoringi na
novih odsekih avtocest lahko vsaj delno pripomoremo k reševanju problematike tujerodnih
invazivnih vrst v Sloveniji.
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Invazivne tujerodne vrste v okolici šaleških jezer
Samar Al Sayegh Petkovšek, Jelka Flis
ERICO Inštitut za ekološke raziskave Velenje, Koroška 58, 3320 Velenje, e-pošta: samar.petkovsek@erico.si

Ključne besede: šaleška jezera, japonski dresnik, žlezava nedotika,
kanadska zlata rozga, pelinolistna ambrozija
Šaleška dolina leži v predalpskem svetu, med
Smrekovcem na severozahodu, Paškim Kozjakom na vzhodu, Ložniškim gričevjem na
jugu in Graško goro na severu. Po svojem
tektonskem nastanku je območje udorina oziroma kotlina in med njenim ugrezanjem je v
dnu nastal premog (pliocenski lignit). Zaradi
njegovega izkopavanja so na desnih pritokih
reke Pake nastala šaleška ugrezninska jezera
(Škalsko, Velenjsko in Družmirsko jezero).
Najstarejše med njimi (Škalsko jezero) se je
začelo oblikovati konec 19. stoletja, najmlajše
(Družmirsko jezero), katerega začetki segajo v
leto 1975, pa še vedno ni doseglo svoje končne
velikosti, saj pod njim in njegovimi bregovi lignit še izkopavajo. Prej kmetijska pokrajina se
je preoblikovala v jezersko, pri tem pa je delno ali v celoti izginilo več podeželskih naselij
(Družmirje, Škale, Pesje in Preloge). Nastale
so degradirane površine, ki so jih postopno
sanirali.
Šaleška jezera obdajajo v večini velike gozdne
površine (mešani gozdovi s prevladujočim rdečim borom ali sivo jelšo), intenzivni travniki
ter zelenice. Manjše površine prerašča trstičje,
precej je ruderalnih površin. Območij z najvišjo naravovarstveno vrednostjo (5), ki tvorijo
močvirja, je razmeroma malo. Med njimi smo
popisali naslednje habitatne tipe: navadno trstičje, združbe visokih ostričevk, širokolistno rogozovje, nizki heliofiti manjših voda, močvirja
z ločki in visoka steblikovja z brestovolistnim
osadom. Mnogo bolj so razširjena območja z
naravovarstveno vrednostjo 4, ki skupaj z zgo-

raj naštetimi habitatnimi tipi, tvorijo naravovarstveno najpomembnejše habitate. V to skupino
uvrščamo predvsem črnojelševe loge oziroma
njegove fragmente in sestoje vrbovij, trstičevij
ter rogozovja. V splošnem lahko zaključimo, da
je območje šaleških jezer podvrženo veliki dinamiki vegetacijske sukcesije (zaraščanje erodirane površine, pionirski gozd), po drugi strani »urejeni del območja« ne omogoča obstoja
in razrasti naravni vegetaciji. Zelenice pogosto
segajo praktično do vode, pas trstičevja je ozek,
druge močvirske vegetacije skoraj ni.
V letih 2010–2012 smo popisali invazivne tujerodne vrste na brežinah Škalskega,
Velenjskega in Družmirskega jezera. Popisali
smo pet različnih invazivnih tujerodnih vrst
in sicer: japonski dresnik (Fallopia japonica
(Houtt.) Ronse Decraene), enoletno suholetnico (Erigeron annuus (L.)), žlezavo nedotiko
(Impatiens glandulifera Royle), kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis L.) in pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia L.).
Nekatere izmed omenjenih invazivnih tujerodnih vrst se pojavljajo v sestojih (npr. japonski
dresnik in zlata rozga) in izrinjajo domorodne
vrste, značilne za jezersko krajino. Še zlasti
japonski dresnik se intenzivno širi na severni
in vzhodni brežini Velenjskega jezera, kjer so
sestoji mestoma tako gosti, da onemogočajo
dostop do jezera. Na podlagi izvedenega popisa invazivnih tujerodnih vrst zaključujemo,
da je v okolici šaleških jezer pomembno spremljati in nadzorovati pojavljanje teh vrst z
namenom ohraniti rastlinstvo brežin v naravni
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Slika 1: Japonski dresnik
(Fallopia japonica) na brežini
Velenjskega jezera.

sestavi. Slednje je še zlasti pomembno na novo
nastalih brežinah Družmirskega jezera, kjer
potekajo intenzivni ugrezninski procesi. Ugreznine so neporasle in primerne za širjenje tujerodnih invazivnih vrst med katerimi se pojavlja tudi pelinolistna ambrozija. V prihodnje si
moramo prizadevati, da bodo brežine šaleških
jezer še naprej preraščale avtohtone rastlinske
vrste (npr. širokolistni rogoz, navadno trstičje,
ločki, visoke ostričevke, črnojelševi logi in vrbovi sestoji) ter tako ohranjale biotsko pestrost
rastlinskih in živalskih vrst tega območja.
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Tujerodne drevesne vrste na območju GGO Maribor
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Ključne besede: tujerodne drevesne vrste, GGO Maribor, drevesna sestava, sadnja
Na gozdnogospodarskem območju Maribor
(v nadaljevanju GGO Maribor) se je že v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja začelo
načrtno gospodariti s tujerodnimi drevesnimi vrstami. V ta namen je bila razvita
drevesničarska proizvodnja in kasneje tudi
izločeni semenski objekti. Tujerodne drevesne
vrste so v gozdove vnašali s sajenjem v obliki manjših nasadov ali posamezno kot
spopolnitve sestojnih vrzeli. Najpogosteje so
tujerodne drevesne vrste vnašali v nekdanje
veleposestniške gozdove in to ne glede na
rastiščne razmere, zato je bil ekonomski uspeh
teh nasadov pogosto manjši, kot so pričakovali.
Poleg tega so nasadi ene drevesne vrste manj
stabilni kot mešani sestoji. Tujerodne drevesne
vrste so v gozdove vnašali zaradi njihove meliorativne vloge na degradiranih površinah in
ekonomske vrednosti hitrorastočih drevesnih vrst. V mnogih primerih se tujerodne
drevesne vrste med avtohtonimi drevesnimi
vrstami niso mogle uveljaviti. So pa tudi
izjeme, ko nekatere tujerodne drevesne vrste
(predvsem navadna robinija) s spreminjanjem
ekoloških razmer ali tudi s pomočjo človeka
postajajo invazivne, s tem pa v veliki meri
izpodrivajo avtohtone drevesne vrste. Poleg
tujerodnih drevesnih vrst se v sestoje vnašajo
še tuje provenience domačih drevesnih vrst
(macesen, črni bor, topoli). Prvi nasadi topola
so bili tako osnovani že leta 1958 (Gozdnogospodarski načrt …, 1971). Tudi te vrste se
ob uspešni prilagoditvi na rastiščne razmere
širijo in zmanjšujejo konkurenčnost ostalim,
bolj zaželenim avtohtonim vrstam. Ker nasadi
tujerodnih drevesnih vrst niso dajali želenih
učinkov, se je njihov vnos z leti prenehal. Pri
gospodarjenju s tujerodnimi drevesnimi vrstami, kot tudi s tujimi proveniencami domačih

drevesnih vrst, je potrebno izpostaviti koristi
in probleme, ki jih te vrste ustvarjajo.
Delež sadik tujerodnih drevsnih vrst se iz
obdobja v obdobje manjša. Po podatkih
iz Gozdnogospodarskega načrta (1971) je
bilo v obdobju od leta 1959–1968 vnešenih
6.189.874 kosov sadik, od tega 400.012 sadik
tujerodnih drevesnih vrst, kar predstavlja
6,5�¡% vseh sadik (slika 1). V obdobju od leta
1991 do 2000 (ZGS, 2013) je bilo vnešenih
1.445.098 kosov sadik, od tega 24.605 sadik
tujerodnih drevesnih vrst ali 1,7 %, v obdobju
od leta 2001 do 2010 (ZGS, 2013) pa je bilo
vnešenih 1.269.985 kosov sadik, od tega le
še 8.410 sadik tujerodnih drevesnih vrst oz.
0,7 %. V ureditvenem obdobju 2011–2020 je
z Gozdnogospodarskim načrtom … (2012)
za sadnjo predvidenih 1.219.000 kosov sadik
izključno domačih drevesnih vrst. Z Zakonom
o gozdnem reprodukcijskem materialu (2002;
2011) se je sadnja tujerodnih drevesnih vrst v
zadnjih letih povsem opustila, čeprav bi imel
vnos neinvazivnih drevesnih vrst, kot so npr.
duglazija, črni oreh in rdeči hrast, ugoden
ekonomski učinek. Seveda bi bilo potrebno
te vrste v gozdove vnašati preudarno in v
manjšem obsegu.
V gozdove so se v obdobju od 1959 do 1968
leta najpogosteje vnašale naslednje tujerodne
drevesne vrste (Gozdnogospodarski načrt
…, 1971) (slika 2): zeleni bor (Pinus strobus
L.), duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco), sudetski (Larix decidua Mill.)
in japonski macesen (Larix leptolepis Sieb.
and Zucc.), rdeči hrast (Quercus rubra L.),
navadna robinija (Robinia pseudacacia L.),
Lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl.), črni oreh (Juglans
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nigra L.), japonska sofora (Sophora japonica
L.), platana (Platanus sp.), klek (Thuja sp.),
libanonska cedra (Cedrus libani A. Rich.), srebrna jelka (Abies nobilis (Douglas ex D.Don)
Lindl.). V zadnjih dveh ureditvenih obdobjih
sta se od tujerodnih drevesnih vrst sadili le
še duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirbel)
Franco) in rdeči hrast (Quercus rubra L.).
V drevesni sestavi se delež tujerodnih drevesnih vrst po ureditvenih obdobjih povečuje. Po
podatkih ZGS (2013) je bilo v obdobju od 1981
do 1990 v drevesni sestavi pri terenskih opisih
evidentiranih 0,6 % tujerodnih drevesnih vrst,
v obdobju od 1991 do 2000 0,9 %, v obdobju

od 2001 do 2010 pa že 1,1 %. V dvajsetih letih
se je delež tujerodnih drevesnih vrst povečal
za skoraj 70 %. Od tujerodnih drevesnih vrst
prevladuje navadna robinija, sledijo ji zeleni bor, duglazija in rdeči hrast (slika 3). Vse
naštete drevesne vrste se v naravi tudi uspešno
naravno pomlajujejo. Zlasti svoj areal vztrajno
širi navadna robinija, duglazija in rdeči hrast
sta omejena le na manjši areal okrog nasadov.
Nasadi zelenega bora se sušijo, ogroža jih
mehurjevka. Na GGO Maribor se navadna
robinija širi ob železniških progah, v gozdovih
ob reki Dravi, v nižinskih gozdovih (Dravsko
in Ptujsko polje) ter v gozdovih gričevnatega
sveta (Slovenske gorice in Haloze).
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Slika 1: Število sadik vseh
drevesnih in tujerodnih drevesnih
vrst po ureditvenih obdobjih.
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Gozdov z ohranjeno drevesno sestavo je na
GGO Maribor le 35 %, vsi ostali gozdovi
imajo spremenjeno, močno spremenjeno
ali izmenjano drevesno sestavo. Vzrok za
spremenjeno drevesno sestavo pa ni v deležu
tujerodnih drevesnih vrst, temveč v deležu
domačih drevesnih vrst, ki so, ali neustrezne
provenience (macesen), ali pa so le-te sajene
na za njih neprimernih rastiščih (smreka, rdeči
bor). Tujerodne drevesne vrste, razen navadne
robinije, ki se hitro širi in preprečuje pomlajevanje domačim vrstam, za gospodarjenje
z gozdovi ne predstavljajo ključnega problema. Danes služijo le kot obogatitev vrstne
pestrosti in kot opomin, da se v gozdovih kljub
velikim vložkom in naporom ne splača preveč
eksperimentirtati, saj kar ne spada na določeno
rastišče, narava z leti izloči sama.

Viri
Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971–1980, 1971. Maribor, Gozdno
gospodarstvo Maribor, 427 str.
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja
Maribor 2011–2020, 2012. Maribor, Zavod za gozdove
Slovenije, 293 str.
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu. Ur. l. RS,
št. 58/2002 z dne 4. 7. 2002, 85/2002 popr., spremembe
Ur. l. RS, št. 45/2004-ZdZPKG, 77/2011.
ZGS, 2013. Baza prostorskih podatkov ZGS. Ljubljana,
Zavod za gozdove Slovenije.
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Problematičnost japonskega dresnika
z vidika varstva pred škodljivim delovanjem voda
mag. Jože Papež
Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d. d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, e-mail: joze.papez@hidrotehnik.si

Ključne besede: upravljanje in urejanje voda, vzdrževalna dela na vodotokih,
japonski dresnik
Zadnje čase se vodarji pri dejavnostih zmanjševanja poplavne ogroženosti, poleg vseh ostalih
dejavnikov, vse pogosteje soočamo tudi z vse
večjo zaraščenostjo obrežij slovenskih vodotokov s tujerodno invazivno rastlinsko vrsto
– japonskim dresnikom (Fallopia japonica).
Vsako leto zarašča več in več površin brežin in
pri tem na določenih mestih popolnoma izpodriva domorodno vegetacijo. Fotografije kilometrov monokultur dresnika npr. ob Savi, Dravi in Muri … sicer govorijo same zase, za bolj
argumentirano razpravo o dejanskem stanju in
obsegu ukrepov pa bi bili potrebni zanesljivi
prostorski podatki o razširjenosti. Poleg ekspertne ocene stanja, ki jo vodarji lahko naredimo na osnovi svoje stalne prisotnosti na terenu
(rečno nadzorna služba), ne moremo spregledati dogajanja s tem v zvezi izven slovenskih

meja. Reakcija služb s področja upravljanja z
vodami v Avstriji, Švici, Britaniji, v nekaterih
deželah Združenih državah Amerike, v Novi
Zelandiji …, če omenim samo nekatere, so več
kot zgovorne. Povsod gorijo rdeče luči v smislu resnosti situacije in prioritet reševanja. Žal
pa je spodbudnih poročil o uspešnih ukrepih
malo, kar je le še dodatno opozorilo o resnosti
problematike.
Japonski dresnik in varstvo pred škodljivim
delovanjem voda
Kolegi vodarji in hudourničarji iz Avstrije so
aprila 2013 v organizaciji Avstrijskega združenja za odpadke in vodno gospodarstvo izvedli posvet na temo obvladovanja tujerodnih
invazivnih rastlin. Čeprav so obravnavali več
vrst, izstopa opozorilo o japonskem dresniku,

Slika 1: Z japonskim dresnikom
povsem zaraščen odsek Malega
grabna v Ljubljani (stanje leta 2013)
(Foto: Jože Papež).
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ki so ga uvrstili med prvo prioriteto. Avstrijske
kolege japonski dresnik skrbi iz več razlogov.
Tako zaradi stanja varovalnih vodnogospodarskih objektov, ki jih rastlina uničuje med svojo
neustavljivo rastjo (starejša rastlina lahko preraste skozi nekaj centimetrov debel sloj asfalta
in širi razpoke v betonu!), kot zato, ker uničuje
domorodno rastlinstvo in spreminja življenjski
prostor živali kot tudi zato, ker so njeni koreninski sistemi (nadzemni del pozimi odmre),
kljub orjaškim razsežnostim izjemno krhki.
Zato ne le, da ob visokih vodah ne preprečujejo erozije, spodjedanja in usadov na bregovih,
pač pa lahko na tak način odtrgani (ali jeseni
samodejno odmrli) nadzemni deli predstavljajo še dodatne težave v vodotokih (zmanjšanje
prostornin zadrževalnikov). Vsaka visoka voda
in poplava pa prispeva k dodatni razširitvi te
izjemno invazivne rastline ob toku navzdol.
Treba je ukrepati; takoj in koordinirano.
Kakšni ukrepi so na razpolago – kateri so
uspešni, kateri dovoljeni?
Načeloma lahko metode ločimo na tretiranje
rastlin s herbicidi in na fizično odstranitev rastline (odstranitev ali izčrpanje koreninskega
sistema). Iz nabora možnih metod za uporabo ob vodotokih je treba zaenkrat v Sloveniji
in Evropi prečrtati vse metode, pri katerih se
uporabljajo sistematični herbicidi (zlasti glifosat); kljub temu, da večina poročil o uspešnosti
zatiranja japonskega dresnika po svetu navaja,
da so ravno te metode odstranjevanja najbolj
racionalne in učinkovite. S pomočjo injiciranja herbicida z injekcijsko brizgalko v steblo
so v povodju reke »Sandy river« v državi Oregon (ZDA) v nekaj letih zmanjšali populacijo
japonskega dresnika za 80%. Tako nam torej
kot teoretično možni na voljo ostanejo načini
omejevanja in zatiranja, kot so paša, košnja,
puljenje, popolni izkop, prekrivanje … in morda nekoč biotično zatiranje, ki ga v praksi že
izvajajo v Veliki Britaniji.

Slovenija išče svoj pristop – še je čas za preventivno delovanje
V zadnjem desetletju se sicer v Sloveniji krepi
zavedanje o problematiki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Tudi za japonski dresnik
se pojavlja vse več svaril in navodil za zatiranje (na različnih spletnih straneh), med drugim
na straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje
(MKO) in za to področje pristojnih institucij,
zlasti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, vendar za sistematični preventivni pristop nimamo pravne podlage. Vodarji se zavedajo te problematike in ob vse bolj
omejenih sredstvih za vzdrževanje sami iščejo
racionalne in učinkovite pristope.
Za vzdrževanje vodotokov, ki spada v sklop
urejanja voda, je pristojna Agencija za okolje
(ARSO), organ Ministrstva za kmetijstvo in
okolje. Na terenu vzdrževalna dela – kamor
spada tudi košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih – izvajajo koncesionarji,
vodnogospodarska podjetja, ki imajo organizirano tudi t. i. rečno nadzorno službo, ki redno
nadzira stanje na terenu. Vzdrževanje se vsako
leto izvaja na podlagi potrjenega letnega načrta, ki je prilagojen razpoložljivim sredstvom.
Po dosedanjih izkušnjah velikih sestojev japonskega dresnika zgolj s košnjo žal ne moremo
več izkoreniniti, zato je toliko bolj pomembno
preventivno delovanje. Tako je bil eden izmed
sklepov posveta v Avstriji, da je bistveno bolj
učinkovito in racionalno razpoložljiva sredstva
usmeriti v nadzor priobrežnih zemljišč in zgodnje zaznavanje in odstranitev novih posamičnih pojavov rastlin, kot pa v borbo z večletnimi
in obsežnejšimi sestoji. Treba se je čim prej
lotiti sistematičnega dokumentiranja, odstranjevanja (v okviru zmožnosti), ozaveščanja in
ostalih preventivnih aktivnosti. Na območjih
večje prisotnosti dresnika pa lahko z ukrepi
omejevanja njegovega širjenja, z odstranjevanjem in hkratnim izvajanjem določenih inženirsko-bioloških del, tudi zmanjšujemo poplavno
in erozijsko ogroženost priobrežnih zemljišč.
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Svoj prispevek k zmanjševanju širjenja lahko
dajo vse organizacije, ki načrtujejo in izvajajo
dela na in ob vodotokih – sočasno pa bi bilo
koristno previdnostne ukrepe izvajati tudi v
sklopu vzdrževanja cestnih in železniških prometnic in pri vseh posegih v prostor. Preventivne aktivnosti je treba predvideti že v projektni dokumentaciji, kjer se med usmeritve za
izvajanje zapiše, da je treba pred pričetkom del
na delovišču locirati in označiti rastišča invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. V skladu z
možnostmi je treba nato najprej to vegetacijo
odstraniti ter vse ostanke, skupaj s koreninami
zažgati ali odpeljati na posebno deponijo, izkopni material, okužen z deli invazivnih rastlin
pa naj se ne uporablja za zasipavanje oz. nasipe. V najslabšem primeru je treba zagotoviti,
da se morebitno okuženo zemljino deponira
blizu mesta izkopa, da se jo ne razvaža in se
v sklopu del ponovno uporabi na lokaciji, kjer
je bila izkopana. Med priporočila spada tudi
napotek za čiščenje orodij in vozil, zlasti gum
in gosenic delovnih strojev in ostalih vozil, ki
na deloviščih pridejo v stik z okuženo zemljo.

Viri
Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes
ÖWAV, 2013: Neophytenmanagement, 7 s.
Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes, 2013b: Japan-Flügelknöterich und Sachalin-Flügelknöterich, Staudenknöterich, ÖWAV-Merkblätter „Neophyten“ 2013, 2 s.
Soll, J. in ost. 2006. Sandy River Riparian Habitat Protection Project Report 2006, 58 s.
Tu, M., Soll, J., 2004. Sandy River, Northern Oregon
Knotweed Eradication at a Watershed Scale in the Pacific
Northwest A Success Story, 2 s.

Dejstvo je, da se bomo morali naučiti živeti z
japonskim dresnikom, se sčasoma morda naučiti izkoriščati tudi nekatere koristi, toda v vsakem primeru sem prepričan, da moramo poskušati zajeziti njegovo nenadzorovano širjenje v
naravi. Prednostno je treba obvarovati »neokužene« odseke vodotokov od izvirov dolvodno
do prvih žarišč te rastline. Nujna je intenzivna
akcija ozaveščanja prebivalstva, kajti sodelovati moramo vsi in se obnašati skrajno odgovorno. Najhitreje in najbolj uspešno pa se
ta rastlina razširi ravno ob poplavah, zato bi
morali biti po takih dogodkih pozorni na morebitne pojave te rastline na novih območjih in
ukrepati takoj. V začetni fazi lahko posamezne
mlajše rastline uspešno odstranimo.
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Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) v Sloveniji
Špela Novak 1, Jana Kus Veenvliet 2
1

Botanično društvo Slovenije, Ižanska cesta 15, 1000 Ljubljana, e-mail: pela.novak@gmail.com
2

Zavod Symbiosis, Metulje 9, 1385 Nova vas, e-mail: jana.kus@zavod-smybiosis.si

Ključne besede: orjaški dežen, invazivne tujerodne rastlinske vrste, odstranjevanje, fotodermatitis
Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)
je do 3 m visoka trajnica z gomoljasto odebeljeno koreniko. Njegovi listi so široki do 1 m
in globoko deljeni v 3 do 5 pernato deljenih
rogljev. Cvetovi so beli do zelenkasto beli in
združeni v velika kobulasta socvetja, ki v premeru lahko dosežejo 40 cm. Plodovi so suhi,
ovalni, ozko krilati oreški, ki razpadejo na dva
ploščata oreška (Lauber in sod., 2007). Cveti
od junija do julija. Od ostalih deženov ga ločimo že po velikosti, najbolj zanesljiv znak pa so
toge bodičke na steblu, ki imajo pri dnu rdečo
pego, zato je steblo škrlatno lisasto (Nielsen in
sod., 2005).
Vrsta uspeva predvsem na vlažnih in sončnih
rastiščih. Pogosto podivja po različnih ruderalnih in gruščnatih mestih ter med grmičevjem
(Lauber in sod., 2007). Preraste lahko obsežne
površine in z velikimi listi zasenči spodnje plasti ter tako onemogoči rast domorodnih rastlin.
S korenikami lahko rastlina povzroči tudi erozijo obrežij. Orjaški dežen se razmnožuje le s
semeni; vegetativno razmnoževanje ni bilo nikoli zabeleženo. Ena rastlina proizvede okoli
20.000, včasih tudi prek 100.000 semen (Perglová, Pergl, Pyšek, 2007).
Orjaški dežen je fototoksična rastlina: rastlinski sok na koži ob izpostavljenosti sončni svetlobi oz. UV-žarkom povzroči fotodermatitis.
Koža pordi in srbi, v dveh dneh pa se razvijejo
mehurji, za katerimi ostanejo več let opazne
brazgotine. Stik rastlinskega soka z očmi lahko povzroči začasno ali trajno slepoto (Nielsen
in sod., 2005).

Vrsta izvira iz zahodnega Kavkaza. V Evropo
je bila v 19. stoletju vnesena kot medonosna
in okrasna rastlina. Danes je zelo razširjena in
invazivna predvsem v zahodni in srednji Evropi, pa tudi v Severni Ameriki (Nielsen in sod.,
2005). Evropska organizacija za varstvo rastlin
je orjaški dežen že leta 2004 uvrstila na seznam
invazivnih tujerodnih rastlin, za katere je priporočeno, da države sprejmejo ustrezne ukrepe.
V nekaterih evropskih državah in ZDA sta prodaja in posedovanje orjaškega dežena že nekaj
let prepovedana.V Sloveniji orjaški dežen še ni
tako razširjena invazivna rastlina kot v nekaterih drugih evropskih državah. Okoli leta 1980
se je rastlina razširila prek meja Botaničnega
vrta v Ljubljani in se začela širiti ob železniški progi (Martinčič et al., 2007). Razširila se
je tudi na južnem in jugovzhodnem pobočju
Gradu ter ob Dolenjski cesti, Karlovškem mostu in Gruberjevem kanalu (Turk, 1988 ). Kljub
temu orjaškemu deženu vse do leta 2011 nismo
posvečali večje pozornosti, in še leta 2007 (Jogan, 2007) niti ni bil obravnavan kot invazivna
vrsta. Leta 2011 smo pregledali širšo okolico
Botaničnega vrta in ugotovili, da se je rastlina
ob železniški progi močno razširila, posamezne
rastline pa smo našli več kot 200 metrov od zunanje meje Botaničnega vrta (slika 1).
Leta 2012 smo ugotovili, da vrsto kot okrasno
rastlino gojijo tudi v Kočevju, Dolgi vasi pri
Kočevju, Livoldu, na Bledu in v Murski Soboti
(Kus Veenvliet, neobjavljeni podatki). Avgusta
2013 je bil manjši sestoj odkrit na Blokah na
kupu odloženega gradbenega materiala.
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Slika 1: Nahajališče orjaškega
dežena (H. mantegazzianum) v
Ljubljani.  lokacije, kjer se v
letu 2013 ni več pojavil,
osrednji del nahajališča.

Populacija orjaškega dežena ob Botaničnem
vrtu je zaenkrat največja v Sloveniji. Leta 2011
je bil razširjen na površini 3 ha, a večina rastlin je uspevala le vzdolž železniške proge na
približno 0,8 ha. Prav osrednje območje dežena pa je poleg osnovne šole, kar predstavlja še
posebej veliko nevarnost za otroke. Zato je leta
2011 na pobudo nevladnih organizacij stekla
akcija odstranjevanja orjaškega dežena.
Akcije so potekale v letih 2011, 2012 in 2013 v
začetku junija, še preden je orjaški dežen začel
cveteti. Rastline smo zaradi lažjega dela porezali, nato pa smo izkopali čim večji del korenike. Le tako namreč rastlino uničimo in ne more
ponovno odgnati. Zaradi nevarnega rastlinskega soka smo pri delu uporabljali zaščitno
opremo (kombinezoni za delo s kemikalijami,
gumijaste rokavice, vizirji za obraz). V letih
2011 in 2012 smo odstranili okoli 1000, v letu
2013 še približno 700 rastlin. Nekaj tednov po
akciji smo odstranili še posamezne rastline, ki
so ponovno pognale in bi lahko zacvetele. Ker
smo akcijo izvedli pred cvetenjem, smo rastline kompostirali v bližini kraja odstranjevanja,
saj ni bilo nevarnosti, da bi semena dozorela na
kompostu.
Po treh letih ugotavljamo, da so vidni prvi učinki odstranjevanja. Od leta 2011 zunaj Botaničnega vrta ni več zacvetela nobena rastlina, zato
se število zmanjšuje. Rastline, ki sicer ponovno

odženejo, so manjše (sliki 2 in 3). Zmanjšalo se
je tudi število rastlin, ki zrastejo do take višine,
da bi lahko zacvetele. Na skrajnih točkah območja, kjer so uspevale le posamezne rastline,
so te v letu 2013 izginile. Kljub temu ocenjujemo, da bo za popolno odstranitev orjaškega
dežena na tem območju potrebno aktivnosti izvajati še približno sedem let.
Akcijo odstranjevanja smo v okviru projekta
Thuja 2 povezali tudi z ozaveščevalnimi aktivnostmi. O orjaškem deženu smo objavili več
poljudnih člankov. Leta 2013 smo izdelali tudi
ozaveščevalno kartico, ki smo jo v Ljubljani v
času akcije odstranjevanja delili mimoidočim.
Kot rezultat ozaveščevalnih aktivnosti različnih nevladnih organizacij, so lastniki v Kočevju in na Bledu odstranili orjaški dežen z vrtov,
preden bi se začel širiti.
Orjaški dežen lahko brez dvoma tudi v Sloveniji opredelimo kot invazivno tujerodno rastlino. Ker je omejena le na nekaj lokacij, imamo
še vse možnosti, da preprečimo njegovo širjenje. Zato je treba nadaljevati z aktivnostmi
odstranjevanja in z ozaveščanjem prebivalcem. Hkrati pa bi bilo smiselno sprejeti tudi
zakonske ukrepe, predvsem prepoved prodaje
in posedovanja te vrste.
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Slika 2: Orjaški dežen na delu
nahajališča v Ljubljani leta 2011.

Slika 3: Stanje na delu
nahajališča orjaškega dežena po
treh letih odstranjevanja.
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učinkovitost in uporabnost metod
Testiranje uspešnosti metod za odstranjevanje invazivk v okviru projekta AMC
Promo BID
V projektu Apis melifera carnica bioindikator
in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID)
je eden izmed ciljev tudi testiranje različnih
metod za odstranjevanje invazivk oziroma za
omejevanje njihove rasti. Metode, ki jih zasledimo kot priporočene v strokovni literaturi, smo
v eni do treh vegetacijskih sezonah preizkušali
na štirih invazivnih vrstah. Metode smo izvajali v okviru čezmejnega projekta v Sloveniji na
Gorenjskem in v Avstriji na Koroškem.
Izvajane metode in rezultati
Učinkovitost metod smo v Sloveniji ocenili
subjektivno glede na lastna opažanja ali opažanja izvajalcev košnje v opisni obliki, v Avstriji
pa so pri japonskem dresniku šteli tudi število
poganjkov. Da je metoda (vsaj delno) učinkovita pomeni, da je poganjkov invazivk manj, da se
je zmanjšal obseg rastišča ali gostota invazivk,
da se na rastiščih povečuje število domorodnih
vrst ali da invazivne vrste izgubljajo vitalnost.
JAPONSKI DRESNIK
(Fallopia japonica)
Na japonskem dresniku smo izvedli oziroma še
izvajamo šest različnih metod, ki jih v nadaljevanju navajamo skupaj z rezultati.

Tedenska košnja dresnika s selektivnim puljenjem (v letu 2013) se že tretjo vegetacijsko
sezono izvaja na robu mokrišča. Sestoj dresnika na eni strani meji na gosto trstičje (Phragmites australis). Na začetku izvajanja košnje so
bili odstranjeni večji deli korenik. Dresnikovih
poganjkov je manj, več je domorodnih rastlin,
dresnik je manj vitalen, obžirajo ga uši in mravlje. Kjer je bila na začetku izvajanja metode
3 m visoka monokultura dresnika, zdaj uspeva
trstičje, le na robu se pojavljajo nizke rastline
dresnika, ki se vsak teden odstranjujejo. Metodo ocenjujemo kot srednje učinkovito, predvsem v kombinaciji s puljenjem po dveh in pol
letih izvajanja košnje.
Košnja na 14 dni s selektivnim puljenjem
(v letu 2013) se že tretjo vegetacijsko sezono
izvaja na polsenčnem rastišču na robu gozda.
Na začetku izvajanja košnje je bil dresnik na
več žariščih na parceli populjen. Po dveh letih
in pol izvajanja metode dresnika ponekod ni
več opaziti (na šibkejših žariščih in tam, kjer
se je dresnik pojavljal posamično), gostota se
je znižala, opazno je izgubljanje vitalnosti poganjkov. Širjenja dresnika izven prvotnega rastišča ni zaznati. Na parceli se je, tudi zaradi
selektivnega puljenja v sezoni 2013, zaraslo
veliko domorodnih vrst, tudi mahov. Metodo
ocenjujemo kot srednje učinkovito. Učinkovitost se je začela nakazovati v tretji vegetacijski
sezoni in menimo, da bi se s podaljšanjem izvajanja metode še izboljšala.
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Mesečna košnja dresnika se je izvajala dve vegetacijski sezoni na polsenčnem, polsuhem rastišču. Po dveh sezonah je na parceli manj poganjkov in poganjki so manjši. V primerjavi s
pogostejšimi košnjami pa je metoda manj učinkovita; ocenjujemo jo kot manj učinkovito.
Košnje dresnika vsaj dve vegetacijski sezoni
nikjer niso bile povsem učinkovite, se pa s
podaljševanjem časa izvajanja učinkovitost izboljšuje. Metode košenj so delovno intenzivne
in posledično drage. Njihova prednost pa je,
da nimajo drugih negativnih vplivov na naravo, zato so uporabne na ekološko občutljivih
območjih.
Puljenje dresnika na 14 dni se je izvajala dve
vegetacijski sezoni na polsenčnem, polsuhem
rastišču. Po dveh sezonah je gostota dresnika
močno znižana. Metodo ocenjujemo kot učinkovito, zaradi vložka dela pa je primerna za
manjša rastišča.
Prekritje celotnega izoliranega rastišča dresnika s črno folijo se izvaja tretjo vegetacijsko sezono na dveh rastiščih. Na Koroškem
je bilo z debelo črno folijo prekrito rastišče v
velikosti okoli 200 m2, na Gorenjskem pa smo
prekrili izolirano rastišče dresnika na območju

pogozditve z javorji v velikosti 150 m2, tako da
smo za drevesa s tulci izrezali luknje v foliji.
Na Koroškem se je dresnik pojavil na robovih
folije, v Sloveniji pa je zrasel prek tulcev, se
prebil skozi poškodovano folijo, se pa ni širil
na robovih. Metodo v tretji vegetacijski sezoni ocenjujemo kot neučinkovito. Pod folijo so
meter in več dolgi svetli poganjki, iz česar je
razvidno, da rastlina izčrpava zaloge hranil v
koreniki, ker pa kakšen poganjek "pobegne" na
svetlobo, rastlina ne vstopi v dormantno stanje.
Predlagamo, da se prekritje s folijo podaljša in
dokončni učinek oceni čez nekaj let. Vsekakor
pa metode ne priporočamo za hitro in učinkovito iztrebljanje rastline. Prav tako ni primerna
za večja rastišča.
Metodo prekritja dresnika s trdno varjeno mrežo smo preizkusili v senčnem rastišču v gozdu. Na pokošeno rastišče smo položili varjeno
mrežo velikosti osnovne celice 10 X 10 mm.
Učinkovitosti metode še ne moremo oceniti,
so pa opazne prve poškodbe na steblu dresnika, ki se debeli. Namen metode je, da dresnik
svojo agresivno rast uporabi proti sebi. Idejo
smo dobili na spletni strani britanskega podjetja: http://www.jksl.com/other-treatments.htm,
rezultati metode bodo znani kasneje.

Slika 1: Trdna varjena mreža je
povzročila prve poškodbe (odrgnine)
na steblu japonskega dresnika.
Strajnar, S. in sod.: Prikaz učinkovitosti metod za odstranjevanje in omejevanje rasti tujerodnih ...
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KANADSKA IN ORJAŠKA ZLATA ROZGA

(Solidago canadensis, Solidago gigantea)

Na zlati rozgi smo izvedli eno metodo, in sicer enkratno puljenje v juniju dve leti zaporedoma, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Pulili
smo na različno obsežnih rastiščih z različno
gostimi sestoji rozge. Na vseh rastiščih se je
avgusta v istem letu rozga ponovno pojavila,
a ni cvetela, na rastišču so se pojavile domorodne vrste. V naslednjem letu je bila gostota
zlate rozge nekoliko znižana, vendar ne bistveno. Metodo ocenjujemo kot slabo učinkovito. Za večjo učinkovitost predlagamo puljenje 2-krat letno (junija in avgusta).
ŽLEZAVA NEDOTIKA
(Impatiens grandulifera)
Na žlezavi nedotiki smo izvedli dve metodi.
Enkratno puljenje žlezave nedotike v juniju dve leti zaporedoma smo izvedli na več
1000 m2 obrečnih površin. Primerjava biomase izpuljenih nedotik v 2012 in 2013 poka-

že, da se je po enem letu pojavnost nedotike
več kot prepolovila. Metodo ocenjujemo kot
učinkovito.
Dvakratno puljenje žlezave nedotike (drugo
puljenje v avgustu) 3 leta zaporedoma smo
izvedli na gostem, okoli 300 m dolgem linijskem rastišču ob robu gozda. Po treh letih je
nedotika skoraj izginila. Metodo ocenjujemo
kot zelo učinkovito.
Zaključek
Metode, ki smo jih v okviru projekta AMC
Promo BID izvajali omejen čas, so nakazale,
v kateri smeri razmišljati in postopati v boju
proti invazivnim vrstam, da ne izgubljamo
preveč časa in energije in v kakšni meri lahko upamo na uspeh. Po koncu projekta bomo
v največji meri poskusili nadaljevati nekatere metode za odstranjevanje invazivnih vrst.
Problematičen je predvsem japonski dresnik,
za katerega imamo le redke informacije o popolni odstranitvi. Vse izvedene metode pa so
drage zaradi velikega vložka časa in energije
in za večja območja verjetno predrage.

Preglednica 1: Prikaz učinkovitosti izvedenih metod za odstranjevanje invazivnih vrst.
Invazivna vrsta
Izvajana metoda
(št. vegetacijskih sezon testiranja)

Japonski
dresnik

Košnja na 1 teden (2,5)

3

Košnja na 14 dni (2,5)

3

Košnja na 1 mesec (2)

2

Puljenje na 14 dni (2)

4

Prekritje s črno folijo (2,5)

1

Prekritje s trdno varjeno mrežo (0,5)

?

Enkratno puljenje (2)

Kanadska in
orjaška zlata
rozga

Žlezava
nedotika

2

Dvakratno puljenje (3)
Ocena učinkovitosti metode: 1: neučinkovita; 2: slabo učinkovita; 3: srednje učinkovita; 4: učinkovita;
5: zelo učinkovita
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Ključne besede: Dreissena polymorpha, Elodea nuttallii, reka Drava
Dreissena polymorpha Pallas 1777 - školjka
trikotničarka izhaja iz vzhodnoevropskega
pontsko-kaspijskega bazena, od koder se je
od srede osemdesetih let prejšnjega stoletja
najprej razširila po celi Evropi do Anglije in
Skandinavskih držav, nato pa še v Severno
Ameriko in drugod po svetu.
V Sloveniji jo potapljači že nekaj desetletjih
opažajo v reki Dravi, pred nekaj leti pa se je
začela pojavljati tudi v Blejskem jezeru. V
triletnem obdobju (2009–2011) smo v kanalih
hidroelektrarne (HE) Zlatoličje in HE Formin
v jesensko/zimskem času izvedli vzorčenje
školjk trikotničark. Na šestih lokacijah v
vsakem kanalu smo izvedli video-analizo
prečnih transektov, na podlagi katere smo
ocenili pokritost površine s školjkami ter
njihovo številčnost. Vzeti so bili tudi vzorci
za določitev biomase ter velikost školjk.
Rezultati so pokazali, da tvorijo školjke
trikotničarke najdebelejše preplete (več kot
10 cm) v predelih, kjer so vodni pretoki manjši
in so zato razmere za uspešno razmnoževanje
školjk ugodne. Neposredna bližina Ptujskega
jezera, ki je zaradi umiritve pretoka idealno
za razmnoževanje školjk, je verjetno glavni
vzrok za večjo številčnost školjk v kanalu HE
Formin v primerjavi s kanalom HE Zlatoličje.
Kanal HE Formin je prekrit z asfaltom, ki
zmanjšuje možnost nastanka razpok, zato je
bila na tem mestu populacija za razliko od tiste
v betonskem kanalu HE Zlatoličje veliko bolj
enakomerno porazdeljena po površini kanala
vsa tri leta raziskave. Med leti je prihajalo do

razlik v številčnosti in biomasi školjk v obeh
akumulacijah, kar lahko pripišemo razlikam
v abiotskih dejavnikih med leti (Slika 1). Podatke o temperaturah vode, pretoku in nivoju
vode, smo pridobili iz avtomatskih merilnih
postaj. Začetek sezone razmnoževanja za
školjke trikotničarke sovpada z dvigom temperature vode nad 12 oC. V letih 2009 in 2010
se je voda v Dravi otoplila na 12 °C šele v
mesecu maju, v času največjih pretokov vode,
kar je lahko bil omejujoč dejavnik za pritrjanje
mladih školjk na podlago. V teh dveh letih
med vzorci nismo našli mladih školjk. Velikost
populacij se je ponovno obnovila v letu 2011,
ko so temperature vode že v mesecu aprilu
dosegle temperaturo 12 oC in ko so bili pretoki
vode relativno nižji. V primeru Drave smo
tako ugotovili, da gre za nihajoč tip populacije
školjk (značilnemu hitremu povečanju velikosti populacije sledi hitro pomor velikega dela
populacije), ki je značilen za školjke, ki živijo v
alpskih jezerih (Ricciardi in Whoriskey, 2004).
To ne preseneča, saj je režim reke Drave pod
vplivom taljenja snega in ledu v Alpah. Spremenljive razmere v Dravi tako preprečujejo, da
bi se školjke v dveh desetletjih tako razmnožile
v reki Dravi, da bi povzročile veliko ekonomsko škodo na objektih hidroelektrarn.
Elodea nuttallii (Planch) St. John je invazivna
tujerodna makrofitska vrsta, ki se je v Evropi
prvič pojavila leta 1935 kot akvarijska rastlina,
ki je kasneje ušla v naravo. V Karpatskem
bazenu so jo opazili v začetku devetdesetih let
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Vodni pretok (m3s-1)

Slika 1: Povprečne mesečne
temperature, mesečni pretoki in
mesečni nivo vode v reki Dravi v
obdobju 2009–2011.
Mazej Grudnik, Z., M. Lotrič & L. Fonda: Invazivke v reki Dravi ...
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prejšnjega stoletja, od koder se je nato širila na
Madžarsko, kjer je že na mnogih mestih nadomestila vrsto iz istega rodu E. canadensis. V
Sloveniji je bila najdena v Ledavi in v Dravi
(Király s sod., 2007; Mazej in Germ, 2013). V
reki Dravi smo v akumulacijah HE Mariborski otok in HE Vuhred tri leta (2009–2011) v
mesecu avgustu popisovali in določali biomaso
makrofitov. Hkrati smo proučevali okoljske
dejavnike (ekspozicija, osenčenje, vegetacija
obrežnega pasu, tip sedimenta, naklon brega
pod vodo, posebne značilnosti točke), da bi
ugotovili, kateri dejavniki so ključni za razrast
invazivne vrste E. nuttallii. Naredili smo tudi
primerjavo med leti in pojavljanje ter biomaso
makrofitov povezali z vrednostjo nekaterih
abiotskih dejavnikov – temperaturo, nivojem
in pretokom vode.

ko so bile ostale makrofitske vrste le redko
prisotne. Analiza podatkov je pokazala, da
uspeva vrsta E. nuttallii za razliko od M. spicatum večinoma v bolj zatišnih legah, ki niso
neposredno izpostavljene glavnemu vodnemu
toku, kar je znano že iz literature (Ellawala
s sod., 2011), medtem ko vrsta M. spicatum
uspešno kljubuje vodnemu toku in smo jo
našli tudi na izpostavljenih legah.
Biomaso obeh vrst smo vzorčili na šestih
lokacijah v akumulaciji HE Vuhred in šestih
lokacijah v akumulaciji HE Mariborski otok.
Največja končna biomasa obeh vrst je bila v
obdobju 2009–2011 izmerjena v letu 2011
(Slika 2), ko so bile povprečne temperature
vode v primerjavi z letoma 2009 in 2010 višje,
nižja pa sta bila povprečni letni nivo in pretok
vode, posebej v pomladanskem času (Slika 1).
Omenjene razmere v letu 2011 so še posebej
pozitivno vplivale na biomaso E. nuttallii.
Raziskave so pokazale, da je za končno bio-

V obeh akumulacijah sta se večinoma pojavljali dve vrsti makrofitov: Myriophyllum spicatum L. in E. nuttallii, medtem
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Slika 2: Povprečna biomasa rastlin
makrofitskih vrst E. nuttallii in
M. spicatum v letih 2009, 2010 in
2011, vzorčenih na šestih lokacijah
v akumulaciji HE Vuhred in šestih
lokacijah vzorčenih v akumulaciji HE
Mariborski otok. Različne črke nad
stolpci izražajo statistično značilne
razlike v biomasi rastlin med leti.
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maso E. nuttallii zelo pomembno, da se voda
čim bolj zgodaj v letu segreje na temperaturo
10 oC, ki sproži, da iz zimskih poganjkov
začno poganjati novi poganjki. Pokrovnost
obeh akumulacij je bila sicer veliko večja z
vrsto M. spicatum (Mazej in Germ, 2013), zato
je ta vrsta v primerjavo z E. nuttallii še vedno
dominantnejša v obeh akumulacijah.
Glede na to, da E. nuttallii porašča predvsem
pred glavnim vodnim tokom zaščitene predele
reke Drave predvidevamo, da bo nadaljnja
distribucija in razraščanje E. nuttallii v akumulacijah reke Drave odvisna od nalaganja,
odstranjevanja in prerazporejanja mulja,
prihajalo pa bo tudi do sezonskih nihanj, v
odvisnosti od vrednosti temperatur, pretoka in
nivoja vode v spomladanskem času.
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Ključne besede: Cherax quadricarinatus, tropski potočni rak, invazivka
V Evropi se po znanih podatkih v naravnih
ekosistemih pojavljajo tri zelo invazivne in
zelo razširjene vrste potočnih rakov, signalni rak (Pacifastacus leniusculus), rdeči močvirski rak (Procambarus clarkii) in trnavec
(Orconectes limosus), ter nekaj manj razširjenih, prinesenih v zadnjih 30 letih (SoutyGrosset in sod. 2006). V Sloveniji je bila do
sedaj potrjena prisotnost le ene invazivne vrste potočnega raka, signalnega raka. Severno
ameriški rak je prenašalec račje kuge (Kušar
in sod., 2013) in je bil v Sloveniji prvič odkrit leta 2003 (Govedič, 2006). Leta 2009 smo
v mrtvici pri Prilipah odkrili novo, tujerodno
vrsto potočnega raka, rdečeškarjevca (Cherax
quadricarinatus), kar je prva znana prostoživeča populacije te vrste v Evropi (Jaklič in
Vrezec, 2011).

je dovoljen uvoz živih osebkov. Ker je rdečeškarjevec tropska vrsta, je do sedaj veljala za
nenevarno avtohtonim populacijam potočnih
rakov v Evropi (Souty-Grosset in sod., 2006).

Rdečeškarjevec je avstralska vrsta potočnega
raka iz družine Parastacidae. Domoroden je
v severnih delih tropske Avstralije (Northern
Territory, Queensland) in na Novi Gvineji.
Živi v različnih okoljih; od hitro do počasi
tekočih voda, močvirjih, v vodah slabše ekološke kakovosti in celo v brakičnih vodah.
Rdečeškarjevec je postal zaradi svoje velikosti
in intenzivnih barv priljubljen med akvaristi,
zaradi hitre rasti in velikosti pa tudi v akvakulturi. Zaradi preprostega življenjskega cikla
in visoke produkcije je v devetdesetih postal
zanimiv za gojenje, po letu 1990 tudi v Evropi, npr. v Španiji in Italiji. V Veliki Britaniji
je ta vrsta zelo znana med akvaristi, saj je to
edina tujerodna vrsta potočnega raka, za katero

Avstralski rdečeškarjevec je na sezamu invazivnih vrst v nekaterih tropskih in subtropskih
državah: Mehika, Jamajka, Karibsko otočje,
Singapur in v Ameriki (Florida, Texsas). V
letu 2009 je bil prvič odkrit v mrtvici Topla
(Prilipe, Brežice), kar je tudi prvi podatek za
to vrsto v zmernih klimatih. V letu 2009 smo
intenzivno raziskovali mrtvico na Prilipah (Topla in Cola), da bi ugotovili na kakšni invazivni stopnji je populacija. Zbrali smo ustrezne podatke o velikosti in sestavi populacije.
Glede na velikost ujetih osebkov smo sklepali,
da so bili največji osebki v mrtvici stari 3–4
leta, v mrtvico pa naj bi prišli nekje v obdobju
med letoma 2005 in 2007. Vsi ujeti osebki so
bili nepoškodovani. V času prvih vzorčenj smo

Rdečeškarjevec preživi v celinskih vodah s
temperaturo 10–31 °C. Po nekaterih podatkih preživi krajši čas tudi temperaturo 4–5 °C
(Souty-Grosset in sod., 2006). Za razmnoževanje in hitrejšo rast potrebuje temperaturo vode
23–30 °C. Vrsta je tolerantna na nizke koncentracije kisika v vodi, saj preživi tudi v vodah z
0,5 mg/l kisika. Rdečeškarjevec lahko koplje
enostavne rove, ki jih uporablja za skrivališča.
Ta vrsta se lahko razmnožuje do 4-krat na leto,
samica pa proizvede 300–4000 jajc. Zraste
lahko do 35 cm in doseže v 4–5 letih tudi do
400 g.
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našli le 11 rdečeškarjevcev, odrasle samice in
samce, mladiče in tudi dvospolnika. Za družino Parastacidae je značilno, da lahko majhen
del populacije sestavljajo dvospolniki, ki imajo genetske zasnove za samice, spolne odprtine pa delno od samcev in delno od samic (Sagi
in sod., 1996).
Območje cele mrtvice smo na podlagi temperaturnega režima razdelili v 5 območij (A–E),
med katerimi je temperatura vode v coni A
najvišja (35–40 °C) in v coni E najnižjo (cca.
15 °C) oz. primerljiva s temperaturo reke Save
(Slika 1). V letu 2010 in 2011 smo mesečno
spremljali populacijo rdečeškarjevca. Rdečeškarjevca smo vzorčili z vršami v vsaki coni
(A–E). Julija 2010 smo prvič ujeli samico z
mladiči, kasneje pa tudi samico z jajci. Iz nekaj
označenih osebkov sklepamo, da je v mrtvici

danes okoli 300 osebkov, vendar populacija
kot kaže narašča. Temperatura je ključen parameter, ki najbolj vpliva na maksimalno rast in
tudi na razmnoževanje te vrste. Tropske rake
smo do 2010 našli v conah A–C, leta 2011 tudi
že v coni D in leta 2012 že v coni E (Vrezec in
Jaklič, 2012). Največ rdečeškarjevcev (mladiči in odrasli) se zadržuje v najtoplejših conah
(25–30 °C), v conah D in E pa smo našli le
odrasle rdečeškarjevce. Mladiči in odrasli so v
mrtvici Topla najštevilnejši v delu s temperaturo vode med 25 in 30 °C. Tudi po literaturi najdemo podatek, da je to temperaturno območje
najboljše za uspešno razmnoževanje in rast.
Tujerodne vrste se v začetni fazi v novem okolju pojavljajo v majhnem številu in jih je težko odkriti, mnoge tudi propadejo, a nekaterim
uspe preživeti in se hitro prilagodijo novemu

va

Sa

Slika 1: Raziskovalno območje
mrtvice Topla in Cola (Prilipe, Čatež). Mrtvica je po temperaturnem
gradientu razdeljena v 5 con (A–E)
(Avtor: Andrej Kapla).
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Slika 2: Potočni rak rdečeškarjevec
(C. quadricarinatus, samec) najden
v mrtvici Topla na Prilipah (Foto:
M. Jaklič).

okolju (Lockwood in sod., 2007). Te tujerodne
vrste lahko postanejo tudi invazivne. Invazivke se v novem okolju sprva pojavijo v nizkem
številu, v določenem obdobju pa populacija
intenzivno naraste, se razmnožuje in posledično intenzivno širi. Po določenem času, se
populacija tako poveča, da se rast zaradi omejujočih okoljskih in znotraj populacijskih dejavnikov ustavi ter ustali na velikosti populacije, ki je sposobna preživeti in se ohranjati. Iz
naših podatkov sklepamo, da je rdečeškarjevec
v mrtvici Topla še vedno v fazi rasti.
Za preživetje nizkih temperature (ali v Avstraliji za preživetje sušnih obdobij) si rdečeškarjevec skoplje rove, v katerih lahko preživi
tudi dlje časa. Luknje so bile že opažene tudi
na brežinah mrtvice na Prilipah. Med plenilci
so bile v manjši meri po najdenih ostankih na
brežinah mrtvice ugotovljene le čaplje, siva
(Ardea cinerea) in velika bela čaplja (Casmerodius albus), velika količina hrane v mrtvici,
zlasti zaradi visoke produkcije vodne solate
(Pistia stratiotes), pa omogoča populaciji konstantno rast. Tropski rdečeškarjevec ni odporen na bolezen račjo kugo in je zanj običajno
usodna, je pa prenašalec številnih drugih bolezni (virusi, bakterije, npr. Vibrio cholerae,
Escherischia coli). Ti potočni raki zrastejo zelo
veliki (naša največja najdba je totalna dolžina
215 mm, 220 g) in so znani tudi po svoji agresivnosti. Širjenje tropske invazivke je lokalno
omejeno, saj je temperatura vode pomemben

omejujoč dejavnik za preživetje in razmnoževanje te vrste. Kljub temu pa je mogoče širjenje v druga topla ali celo termalna vodna telesa
po Sloveniji ali širše.
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Ključne besede: šarenka, Oncorhynchus mykiss, naturalizacija,
tujerodne vrste, ribogojništvo
V komercialnem smislu je šarenka ali ameriška postrv (Oncorhynchus mykiss) ena najbolj
izkoriščanih vrst rib. Do danes so jo raznesli
praktično po celem svetu, saj je njena prisotnost potrjena v več kot 100 državah sveta.
Naravno je ameriška postrv razširjena v celinskih vodah zahodne obale Severne Amerike
in severovzhodne Azije ter na območju severnega Pacifika. Po danes veljavni taksonomiji
šarenko delimo na več podvrst, ki so glede na
način življenja potamodromne ali anadromne,
pri čemer pa obstajajo tudi podvrste, kjer so
v različnih linijah zastopane različne življenjske strategije. Med potamodromne uvrščamo
podvrste iz monofiletske skupine zlatih šarenk
(»Golden Trout«), podvrste iz območja gorovja Sierra Nevada, mehiške šarenke in večino
podvrste iz skupine »Redband trout«, kamor
sodi tudi šasta postrv (O. m. stonei) in nekatere
druge šarenke iz zgornjega porečja reke Sacramento. Med anadromne šarenke pa uvrščamo
podvrsti O. m. mykiss in O . m. irideus; pri podvrsti O. m. irideus obstajajo tudi populacije, ki
so prešle na potamodromni način življenja.
Kljub temu da so odnosi med anadromnimi in
potamodromnimi linijami še vedno nejasni, pa
je gotovo to, da so vsaj v večji meri genetsko
pogojeni.
Za šarenke velja, da se hitro in dobro prilagodijo na novo okolje, vendar je kljub izjemni prilagodljivosti njihova drst v naravi zunaj območja naravne razširjenosti le deloma

uspešna. Večino območji z naturaliziranimi
populacijami najdemo na južni polobli, kjer
se je ta vrsta tako močno razširila predvsem
na račun odsotnosti avtohtonih salmonidov. V
Evropi so šarenke najprej prinesli v Francijo
(1879) in nato v Nemčijo (1882), od koder izvira tudi večina zgodnjih sekundarnih vnosov
na tem kontinentu. Navkljub več kot 130-letni
zgodovini poribljavanja pa se je ta vrsta uspešno naturalizirala le v nekaterih delih Evrope. Večja števila naturaliziranih populacij so
znana na območjih jadranskega in donavskega
povodja Slovenije, Hrvaške in Avstrije, povodja alpskega in visokega Rena (Švica, Avstrija,
Nemčija, Lihtenštajn) in deloma iz Skandinavije (šest populacij iz Norveške, dve iz Švedske, in pet iz Finske), medtem ko so drugje v
Evropi naturalizirane populacije šarenk zelo
redke (Bosna in Hercegovina, Francija, Švica,
Španija, Danska, Italija, Madžarska) oz. niso
opisane. Skoraj vse evropske naturalizirane
populacije so potamodromne z izjemo ene populacije iz Norveške, ki je anadromna. Anadromni način življenja se pojavlja tudi pri šarenkah v Baltskem morju, vendar pri teh uspešno
razmnoževanje v naravi ni opaženo.
V Slovenijo, ki še posebej izstopa v številu naturaliziranih populacij, so šarenke prvič prinesli leta 1891, večina zgodnjih vnosov je prišla
iz Avstrije, kamor pa so jih uvozili iz Nemčije. Prvi zapisi o razmnoževanju v slovenskih
vodah izvirajo že iz konca 19. stoletja; večina
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teh območij šarenke gosti še danes. Danes je
razmnoževanje zabeleženo v nekaterih območjih povodja Soče, Idrijce, Iške, Ljubljanice,
Selške Sore, Krke, zgornje Save in deloma
tudi zgornje Drave.
Geografski izvori zgodnjih ribogojniških linij
so precej dobro dokumentirani, večino se jih
da izslediti vse do ribogojnice Baird Station
na reki McCloud, ki je del porečja reke Sacramento (California, ZDA). Ker pa to območje
naseljujeta vsaj dve podvrsti (O . m. irideus, O.
m. stonei iz skupine »Redband trout«) oz. vsaj
tri ločene evolucijske linije, ki imajo različne
življenjske strategije (anadromne in potamodromne), odgovor na vprašanje izvora v taksonomskem smislu ni razjasnjen. Zaradi regulacije reke McCloud in povečanja povpraševanja
po tej ribi so v ZDA za izvoz kasneje začeli
uporabljati ikre z drugih območji, ki pa jih naseljujejo druge izključno anadromne evolucijske linije šarenke. Asimetrična razporeditev
naturaliziranih populacij v Evropi odpira vprašanje, ali je zmožnost tvorjenja naturaliziranih
populacij šarenk odvisna zgolj od okoljskih
faktorjev ali pa lahko pomembno funkcijo pripišemo tudi genetskem ozadju.
V preliminarni raziskavi smo želeli dobiti
vpogled v strukturo translociranih populacij
šarenk v Evropi (naturaliziranih in ribogojniških) in jo primerjati s strukturo populacij iz
srednjega in zgornjega porečja reke Sacramento. Poleg tega smo zbrali tudi podatke o razširjenosti naturaliziranih populacijah šarenk
v Sloveniji in drugje v Evropi. Na zastavljena vprašanja smo poskusili odgovoriti preko
primerjave nukleotidnih zaporedij kontrolne
regije mtDNA z že objavljenimi sekvencami
in preko primerjave 12 mikrosateilitnih lokusov z referenčnim materialom iz ZDA. Za
primerjavo nukleotidnih zaporedij smo izbrali po približno pet osebkov iz vsakega od 29
preučevanih vzorčnih mest s translociranimi
populacijami in iz šestih ribogojniških populacij, medtem ko smo za genotipizacijo z

mikrosatelitnimi lokusi potrebovali po 20 do
30 osebkov na vsako vzorčno mesto (skupaj
919 osebkov); referenčni material iz Kalifornije je obsegal 28 vzorčnih mest (skupaj 959
osebkov). Z metodami, ki temeljijo na korespondenčni analizi in F-statistiki, smo določili
populacijsko strukturo translociranih vrst in jo
primerjali z znanimi zgodovinskimi podatki.
Rezultati analiz so razkrili relativno visoko
stopnjo polimorfizma, tako pri ribogojniških
kot tudi naturaliziranih populacijah. Tolikšen
polimorfizem kaže na več ločenih vnosov
šarenk, obenem pa nam nudi uvid v zgodovino ribogojstva pri tej vrsti, ki je bila zelo drugačna kot pri potočnih postrveh. Ribogojniške
populacije slednje imajo veliko nižjo stopnjo
polimorfizma in skoraj izključno izvirajo iz
atlantske linije potočne postrvi. Visoka stopnja polimorfizma, tako na nivoju mtDNA kot
tudi mikrosatelitov, pa pri ribogojniških populacijah šarenk nakazuje več ločenih izvorov, ki
pa so bili do danes neselektivno križani. Kljub
visoki stopnji polimorfizma v preliminarnih
analizah nismo ugotovili nobene genetske
strukturiranosti med posameznimi naturaliziranimi populacijami niti nismo uspeli zaznati
razlik med genetskim profilom naturaliziranih
in ribogojniških populacij. Skupna korespondenčna analiza referenčnega in našega materiala razvrsti translocirane populacije bližje
k podvrsti O. m. irideus kot pa šarenkam iz
skupine »Redband trout« iz zgornjega porečja
reke Sacramento. Preliminarni rezultati torej
zavračajo hipotezo, da zgodnje translokacije
šarenk taksonomsko vsaj večinoma pripadajo
šasta postrvi (O. m. stonei), niti niso potrdili
povezanosti med uspešnostjo naturalizacije
in genetskim izvorom. Verjetno je bila že od
začetka farmske vzreje šarenk v ribogojnici
Baird Station podvrsta O . m. irideus bolj zaželjena, saj zraste do večjih velikosti.
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Tigrasti komar Aedes albopictus (Slika 1) je
primarno tropska in subtropska vrsta komarjev,
ki se je v samo tridesetih letih razširila po vsem
svetu. Hitro širjenje mu je omogočil človek.
Glavni način širjenja po svetu je prenos njegovih jajčec s transportom rabljenih pnevmatik,
poleg tega pa prihaja še do prenosa odraslih
osebkov z avtomobili ter prenosa ličink in bub
v vodi, v kateri se transportira okrasne rastline
ali v delih okrasnih rastlin, v katerih se lahko
nabira voda. V Evropi je bil prvič opažen leta
1979 v Albaniji, v Sloveniji pa naj bi se prvič
pojavil leta 2002 na območju Nove Gorice. V
enajstih letih od prvega opažanja se je v državi
zelo razširil in ga sedaj razen v primorski regiji
najdemo tudi drugod. Poročanja o njegovih
najdbah namreč prihajajo tudi s Štajerske in
Dolenjske, a so ti podatki še nepreverjeni.
Zadnja raziskava o pojavljanju tigrastega
komarja v jugozahodnem delu Slovenije je
bila opravljena v letu 2010, kjer je bila ugotovljena prisotnost vrste v skoraj celem preiskovanem območju. Z raziskavo nismo dobili
podatka o številčnosti vrste in njeni sezonski
aktivnosti, zato smo v letih 2011 in 2013 na
devetih lokacijah v Mestni občini Koper in
petih lokacijah v Mestni občini Nova Gorica
izpeljali poskusni monitoring, financiran iz
strani Zavoda za zdravstveno varstvo Koper
in Mestne občine Nova Gorica. Vzorčenje je
potekalo v enotedenskih intervalih s pomočjo
pasti BG Sentinel (Slika 2). Za privabljanje

samic k pastem smo uporabili dva atraktanta,
in sicer BG Lure ter CO2 iz jeklenk. Monitoring je vključeval spremljanje spreminjanja
številčnosti odraslih samic tekom sezone ter
spremljanje vrstne sestave favne komarjev na
posamezni lokaciji.
Tigrasti komar je bil prisoten na vseh vzorčnih
mestih in je številčno prevladoval nad drugimi
ujetimi vrstami (Aedes vexans, Culex pipiens,
Culiseta annulata, Coquilettidia richiardii,
Ochlerotatus caspius in Anopheles plumbeus).
Odrasli osebki so se začeli pojavljati v maju,
številčnost odraslih komarjev pa je v obeh
občinah dosegla vrh v avgustu in septembru.
Delno je bila številnost komarjev povezana
z gostoto človeške naseljenosti na območju
vzorčenja. Na lokacijah z večjo gostoto
prebivalstva je bilo namreč tudi število ujetih
komarjev večje.
Z raziskavo so bili pridobljeni pomembni podatki o pojavljanju tigrastega komarja tekom
sezone, ki so temelj vseh nadaljnjih študij in
morebitnega vseslovenskega sistema za nadzor
komarjev v prihodnosti, ki je še kako potreben.
V Evropi so bile v zadnjih letih zabeležene
tudi druge invazivne vrste komarjev. Opaženo
je bilo širjenje vrste Aedes japonicus, ki je
prisotna tudi v Sloveniji. Pojavljajo pa se še
druge vrste (Aedes aegypti, Aedes atropalpus,
Aedes koreicus), ki so tako kot tigrasti komar
tudi pomembni prenašalci bolezni. Z državnim
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Slika 1: Odrasla samica tigrastega
komarja pri pitju krvi.

Slika 2: Past BG Sentinel na lokaciji
v Kopru.

sistemom za nadzor bi dobili podatke tudi o
pojavljanju novih vrst, s čimer bi bilo mogoče
njihovo zatiranje že na točki njihovega uvoza, s
čemer bi preprečili njihovo nadaljnje širjenje.
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Ogroženost jesenov zaradi invazivne patogene
glive Chalara fraxinea
Tine Hauptman, Dušan Jurc
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
e-pošta: tine.hauptman@gozdis.si

Ključne besede: Chalara fraxinea, Hymenoscyphus pseudoalbidus,
jesenov ožig, jesen, Fraxinus spp.
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja se je
v Litvi in na Poljskem začelo obsežno odmiranje jesenov (Fraxinus spp.), ki se je do danes
razširilo na večji del Evrope. Povzročiteljica
tako obsežne epifitocije je gliva Chalara fraxinea Kowalski, ki je bila odkrita in opisana
šele leta 2006 kot anamorf (nespolna oblika
glive). Kmalu so ugotovili, da se na okuženih
območjih razvijajo apoteciji (slika 1) v velikem
številu na okuženih lanskoletnih jesenovih
listnih pecljih in domnevali so, da so apoteciji
teleomorf (spolna oblika) glive C. fraxinea. Na
podlagi morfoloških značilnosti teh trosišč so
domnevali, da gre za vrsto Hymenoscyphus
albidus (Roberge ex Desm.) W. Philips, vendar
so molekularne analize pokazale, da gre za

drugo vrsto, ki do tedaj še ni bila opisana. Leta
2011 so jo opisali in poimenovali Hymenoscyphus pseudoalbidus Queloz in sod. Takoj
po odkritju teleomorfa so se pojavile hipoteze
o izvoru te nove vrste glive, številne molekularne raziskave glive pa so vse bolj nakazovale,
da je bila gliva v Evropo vnesena od drugod.
Pred kratkim je bilo ugotovljeno, da je gliva H.
pseudoalbidus identična glivi Lambertella
albida (Gillet) Korf, ki je bila opisana na odpadlih pecljih vrste F. mandschurica na Japonskem. Ta gliva v Aziji velja za neškodljivo, kot
kaže, pa se je z vnosom v Evropo in s tem v
nove ekosisteme spremenila iz običajne razgrajevalke jesenovega listja v močno invazivnega
patogena.

Slika 1: Apotecija glive Hymenoscyphus pseudoalbidus na odpadlem
listnem peclju velikega jesena
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V Sloveniji smo prve simptome bolezni, ki
smo jo poimenovali jesenov ožig, odkrili jeseni leta 2006 v severovzhodnem delu države.
Bolezen se je zelo hitro razširila in je bila leta
2009 prisotna praktično že na vseh rastiščih
velikega jesena (F. excelsior) in poljskega
jesena (F. angustifolia) pri nas. Mali jesen
(F. ornus) je kot kaže na bolezen odporen,
saj simptomov bolezni na tej vrsti v naravi
še nismo odkrili. Gliva povzroča sušenje in
prezgodnje odpadanje listja, nekroze skorje
in obarvanje lesa poganjkov, vej in debel, kar
vodi v postopno odmiranje krošnje (slika 2)
in celotnega drevesa. Ogrožena so drevesa
vseh starosti, mortaliteta je večja med drevesi
mlajših razvojnih faz, vzgoja zdravih sadik in
pomlajevanje (tako naravno kot tudi pogozdovanje s sajenjem) v gozdu pa je močno
oteženo. Poškodbe zaradi bolezni so večje
na rastiščih z višjo relativno vlago in nižjimi
temperaturami. Odmiranje jesenov močno
pospešijo sekundarni škodljivi organizmi,
kot so glive iz rodu Armillaria (mraznice) in
hrošči iz poddružine Scolytinae (podlubniki).
Populacije velikega jesena in poljskega jesena
v Evropi so močno ogrožene. Bolezen je do
sedaj povzročila največje poškodbe jesenovih sestojev na območjih, kjer se je najprej

pojavila. Tako je bilo na primer v Litvi že leta
2009 30–40 % jesenovih sestojev predvidenih
za golosečnjo, površina jesenovih sestojev pa
se od leta 1995 do danes že zmanjšala za dobrih
28 %. Pri nas stanje vsaj v odraslih sestojih še
ni tako alarmantno, saj je bila mortaliteta na
raziskovalnih ploskvah v povprečju ocenjena
le na nekaj odstotkov. Poleg tega, da gliva pri
nas še ni tako dolgo prisotna, je najverjetneje
vzrok za tako manjši obseg poškodb nekoliko
toplejša klima, ki glivi ne ustreza. Kljub vsemu
pričakujemo, da bo gliva tudi pri nas naredila
močno naravno selekcijo, in da glavnina sanitarnih sečenj še prihaja.
Ustreznih načinov zatiranja glive še ne poznamo. Naše raziskave sicer kažejo možnosti
za razvoj nekaterih termičnih in kemičnih
metod zatiranja glive, vendar je uporaba le
teh v praksi zaradi velike razširjenosti in velikega infekcijskega potenciala glive močno
omejena. Edino pravo upanje za preživetje
jesena tako predstavljajo posamezni bolj
odporni osebki, ki jih v majhnem številu
opazimo tudi na najbolj prizadetih območjih.
Odpornost je kot kaže gensko pogojena in je
rezultat različnih obrambnih mehanizmov.
Raziskave v klonskih nasadih namreč kažejo,
da naj bi bili bolj odporni kloni, ki spomladi

Slika 2: Odmiranje krošenj v
jesenovem semenskem sestoju na
lokaciji Željne pri Kočevju
Hautman, T. & D. Jurc: Ogroženost jesenov zaradi invazivne patogene glive Chalara fraxinea
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prej odženejo oziroma jeseni prej odvržejo
listje. Gospodarjenje v jesenovih sestojih je
tako usmerjeno v iskanje odpornih in vitalnih
osebkov. Te osebke se neguje in pospešuje,
pomembno pa je tudi, da s pravočasno sanitarno sečnjo poškodovanih in oslabljenih jesenov
preprečimo razvoj oziroma namnožitev drugih
škodljivih organizmov. Gre torej za pospešen
in usmerjen proces naravne selekcije, s katerim naj bi zagotovili zadostno število odpornih
dreves. Le ta bodo v prihodnosti vir semena
za naravno pomlajevanje sestojev, kot tudi vir
materiala za vzgojo odpornih sadik, s katerimi
naj bi naravni proces obnove pospešili.
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Brestova grizlica (Aproceros leucopoda) v Sloveniji
Maarten de Groot, Tine Hauptman
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
e-pošta: maarten.degroot@gozdis.si

Ključne besede: Brestova grizlica, Hymenoptera, bresti, Ulmus spp.
Breste v Evropi in Severni Ameriki v zadnjem
stoletju močno ogroža holandska bolezen brestov, ki je bila tja najverjetneje vnesena iz Azije.
Bolezen se je s pomočjo brestovih beljavarjev
na obeh kontinentih hitro razširila. Populacije
brestov so zato močno zmanjšane in oslabljene
ter tako bolj dovzetne za napade oziroma
okužbe z drugimi škodljivimi organizmi.
Med slednje sodi tudi invazivna tujerodna
vrsta Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939. Ta
vrsta je bila v Evropi prvič odkrita leta 2003 na
Poljskem in Madžarskem (Blank in sod. 2010).
Vrsta se je nato hitro razširila po vsej Vzhodni
Evropi, leta 2009 pa je bila odkrita tudi v Italiji
v bližini meje s Slovenijo (Zandigiacomo in
sod. 2011). Prvi znaki napada so bili jeseni leta
2011 odkriti tudi v Sloveniji, in sicer v Novi
Gorici, Ljubljani in v Volčjem Potoku (de
Groot in sod. 2012).
A. leucopoda oziroma brestova grizlica, kot
smo vrsto poimenovali v Sloveniji, je rastlinska
osa (Symphyta) iz družine argid (Argidae). Iz
omenjene družine se v Evropi pojavlja 68 vrst.
Večinoma so to monofagne vrste, ki se prehranjujejo na kritosemenkah. Vrsta A. leucopoda
se prehranjuje z listjem različnih vrst brestov
(Ulmus spp.), v Evropi npr. je bila odkrita na
gorskem (U. glabra), poljskem (U. minor),
dolgopecljatem (U. laevis) in sibirskem brestu
(U. pumila) ter tudi na vrstah U. davidana,
U. japonica in U. lacinata. Larve povzročajo
značilne cikcak izjede listov (slika 1) (Blank
in sod. 2011). V toplejših letih vrsta lahko
razvije več kot štiri generacije. Prezimuje v
kokonih v zemlji oziroma opadu. V nekaterih
primerih lahko povzroči popolno defoliacijo.
Napadena drevesa navadno ponovno olistajo,

nevarnejše pa so ponavljajoče se izgube listja.
A. leucopoda z žretjem zmanjšuje fotosintetsko površino gostitelja, napadeno drevo pa
tako postane bolj dovzetno za druge škodljive
dejavnike. Napad brestove grizlice lahko tudi
pospeši propad drevesa, ki je oslabljeno zaradi
okužbe s holandsko boleznijo brestov.
V letu 2012 smo v Sloveniji prvič odkrili tudi
osebke brestove grizlice. Zaradi potencialnih
negativnih učinkov, ki bi jih ta vrsta v Sloveniji lahko imela, je potrebno ugotoviti njen
status. Namen raziskave je zato bil raziskati
razširjenost vrste A. leucopoda v Sloveniji ter
oceniti številčnost populacije v osrednjem delu
Slovenije.
Podatke o razširjenosti vrste A. leucopoda
smo zbirali v letih 2011 in 2012. Natančneje
smo pregledali 98 brestov. Beležili smo
datum pregleda, drevesno vrsto, razvojni
stadij grizlice ter koordinate lokacij pregleda.
Aprila 2013 smo v Arboretumu Volčji Potok
za oceno številčnosti populacije postavili
dve lepljivi rumeni pasti, ki smo jih tedensko
menjali.
Odkrili smo 28 napadenih dreves. V Prekmurju
leta 2011 invazivne grizlice nismo odkrili, smo
pa jo na istih lokacijah odkrili leta 2012. V
Ljubljani in Volčjem Potoku smo z nekoliko
intenzivnejšim spremljanjem odkrili nekaj
novo napadenih brestov. V Slovenj Gradcu
in na Bledu brestove grizlice na pregledanih
drevesih nismo odkrili. Znaki napada, larve
kot tudi odrasli osebki (s pastmi smo ujeli le
en primerek) so se začele pojavljati od sredine
maja naprej, odkrili pa smo jih tako na gorskem kot tudi na poljskem brestu. Do sedaj v
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Slika 1: Ličinke brestove grizlice
(Aproceros leucopoda) naredijo na
listih brestov značilne cikcak izjede.

Sloveniji ni poročil o popolni defoliaciji oziroma močnejšem napadu. Delež napadenega
listja je povsod izredno majhen, nekoliko večji
obseg poškodb smo zabeležili le v Prekmurju.
Iz rezultatov je razvidno, da je vrsta v Sloveniji že precej razširjena, saj smo jo našli
tako na Primorskem, v osrednji Sloveniji kot
tudi v Prekmurju. Na Dolenjskem brestove
grizlice še nismo odkrili, vendar je tudi nismo
prav intenzivno iskali. Pričakovati je, da se bo
tudi v tej regiji kmalu pojavila, saj je bila pred
kratkim odkrita v bližini Zagreba (Matošević
2012).
Z intenzivnim spremljanjem v Arboretumu Volčji Potok smo ugotovili, da je bila
številčnost populacije A. leucopoda zelo nizka.
Kot smo omenili vrsta prezimuje v opadu, ki
pa ga v Arboretumu odstranjujejo, s tem pa
najverjetneje vplivajo tudi na številčnost vrste
v parku. Drugi dejavnik, ki bi lahko vplival
na številčnost populacije je dolga in hladna
letošnja zima. Sicer pa na velikost poškodb
vplivajo stresni faktorji, ki slabijo gostitelje.
Tako npr. v večjih mestih stres predstavljajo
sol, visoke temperature, ozon in drugi toksični
plini. Brestom se na takih območjih zmanjša
odpornost zato slabijo, s tem pa privabljajo vrste
kot je A. leucopoda. Prav zaradi tega pogosto
prihaja do močnih defoliacij v Budimpešti.

Kakšen status ima torej A. leucopoda v Sloveniji? Na podlagi do zdaj zbranih podatkov
lahko rečemo, da je vrsta v Sloveniji že precej
razširjena, vendar je številčnost populacije še
zelo nizka. Brestova grizlica tako zaradi nizke
številčnosti svojih gostiteljev v Sloveniji pretirano ne ogroža. Kakorkoli, ker se je pogosto
izkazalo, da tujerodna vrsta potrebuje nekaj
let preden postane bolj invazivna in začne
povzročati večje škode, je pomembno, da s
spremljanjem vrste A. leucopoda nadaljujemo
tudi v prihodnjih letih.
Viri
Blank, S.M., Hara, H., Mikulas, J., Csoka, G., Ciornei,
C., Constantineanu, R., Constantineanu, I., Roller, L.,
Altenhofer, E., Huflejt, T. & Vetek, G., 2010: Aproceros
leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian
pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. European
Journal of Entomology, 107: 357-367.
De Groot, M., Hauptman, T. & Seljak, G., 2012: Prva
najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda
(Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji. Gozdarski vestnik,
70: 3-7.
Matosevic, D., 2012: First record of elm sawfly
(Aproceros leucopoda), new invasive species in Croatia.
Sumarski List, 136: 57-61.
Zandigiacomo, P., Cargnus, E. & Villani, A., 2011: First
record of the invasive sawfly Aproceros leucopoda
infesting elms in Italy. Bulletin of Insectology, 64:
145-149.

60 Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi: zbornik razširjenih povzetkov simpozija

Ozaveščanje javnosti in deležnikov
o problematiki invazivk v sklopu projekta Amc Promo BID
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Ključne besede: vključevanje javnosti, Amc Promo BID, invazivne tujerodne rastline,
prostovoljne akcije, sodelovanje z mediji
Projekt AMC Promo BID
S tri letnim čezmejnim projektom Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete ali krajše AMC Promo BID smo želeli
raziskati podobnost in raznolikost habitatov in
dejavnikov, ki vplivajo na biodiverziteto, s poudarkom na invazivkah, medonosnih rastlinah
in čebeli (Apis mellifera carnica). Del aktivnosti projekta je bil usmerjen v pripravo nastajanja Medsektorsko in mednarodno usklajenih
priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk.
Vključevanje deležnikov
Vključevanje deležnikov je orodje, ki omogoča, da javnosti sodelujejo pri načrtovanju in
oblikovanju rešitev za probleme. Proces daje
deležnikom možnost, da izrazijo svoja mnenja,
ustvarja priložnost za razprave. Tak proces daje
deležnikom moč, da sodelujejo in sooblikujejo
odločitve, na ta način se deležniki z odločitvami lažje poistovetijo oz. jih vzamejo za svoje.
Z vključevanjem deležnikov se poveča tudi
njihova obveščenost. Pri tem različni deležniki
komunicirajo ne le s tistimi, ki odločitve sprejemajo, marveč tudi med seboj.
Naravovarstveniki so le ena od interesnih skupin, ki izkazujejo interese tako v fizičnem kot
družbenem okolju. Različni deležniki sprejemajo svoje odločitve na podlagi informacij
in argumentov za ali proti. Komuniciranje,

izobraževanje, ozaveščanje in participacija so
orodja za povezovanje različnih interesov v
družbi, tudi za doseganje ciljev, ki jih nalagajo mednarodne konvencije, direktive, saj se še
vedno prepogosto dogaja, da si interesne skupine vsaka na svoj način prizadevajo za doseganje istih ciljev – varovanje narave in okolja.
Pogoj za zagotavljanje trajnostnega razvoja je
aktivna vloga obveščene in ozaveščene civilne
družbe tako pri oblikovanju politik kot tudi pri
njihovem izvajanju.
Vključevanje javnosti in deležnikov v
projektu AMC Promo BID
Pred pričetkom procesa smo identificirali glavne deležnike, saj smo želeli zagotoviti sodelovanje vsakogar, na katerega bodo priporočila
direktno ali indirektno vplivala, vsakogar z
informacijami, izkušnjami in strokovnim znanjem ali z možnostjo nadzora ali vpliva na širjenje invazivnih vrst.
Vključevanje strokovne javnosti
V proces nastajanja Medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk
smo vključili številne deležnike, ki so v sklopu
šestih delavnic s svojimi izkušnjami, mnenji,
pripombami in predlogi sooblikovali ta priporočila. Participacija deležnikov je bila in bo
ključna za razumevanje nastalega dokumenta
ter zagotovilo, da bo dokument po nastanku
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tudi zaživel v praksi. Poleg tega so udeleženci
ob aktivnem razmišljanju in sodelovanju na delavnici bolje ozavestili problematiko povezano
z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Na delavnice smo vabili strokovnjake različnih strok,
ki na tak ali drugačen način prihajajo v stik s
tujerodnimi rastlinskimi vrstami (invazivkami). Njihove izkušnje so bile nepogrešljive pri
oblikovanju Priporočil, ki bodo uporabne za
širok spekter dejavnosti. Prva delavnica je bila
namenjena predvsem predstavitvi namena delavnic, projekta Amc Promo BID, spoznavanju
različnih strokovnih pogledov na invazivke in
prepoznavanju vseh vplivov, ki jih te imajo.
Druga in tretja delavnica (po ena v Sloveniji
in v Avstriji) sta bili namenjeni ožji strokovni skupini – čebelarjem z namenom prepoznavanja invazivk v čebelarstvu ter širjenju
medovitih rastlin, četrta in peta delavnica pa
širši skupini deležnikov, ki se z invazivkami
srečuje v prostoru in pri svojem delu. Pregledali smo ukrepe za zatiranje invazivk, njihovo
učinkovitost in stroške/vložek energije (dela,
denarja), ter ukrepe za preprečevanje širjenja
invazivk, njihovo učinkovitost in stroške/vložek energije.
Na zadnji delavnici, ki je potekala na avstrijskem Koroškem, smo kritično obravnavali osnutek dokumenta z vseh strokovnih
področij.
Osnutek dokumenta je bil objavljen na spletu
in dan v javno razpravo z možnostjo podajanja
pisnih pripomb. O tem so bili osebno obveščeni tudi vsi udeleženci delavnic.
Vključevanje širše javnosti in lastnikov
zemljišč
Do širše javnosti in lastnikov zemljišč z invazivkami smo pristopili tudi z organizacijo
prostovoljnih akcij odstranjevanja invazivk in
aktivnim sodelovanjem z mediji. Organizirali smo dve prostovoljni akciji odstranjevanja
zlate rozge na širšem območju Koritnega, to je

območje na levi in desni strani Save Dolinke
v okolici kampa Šobec. Za soglasje smo zaprosili vse lastnike zemljišč, na katerih so prisotne invazivke in jih ob tem tudi seznanili s
problematiko invazivnih tujerodnih rastlin. Na
enak način smo pristopili do lastnikov tudi na
območju severno od Kranja, kjer so invazivke
odstranjevali študentje. Večina lastnikov je akcijo podprla. K organizaciji akcije na Koritnem
smo pritegnili tudi lokalno Društvo za varstvo
okolja Bled in pridobili podporo občin Bled in
Radovljica. O akcijah so poročali in vabili tudi
mediji, od nacionalne televizije do lokalnih
glasil in spletnih strani projekta Amc Promo
BID, Zavoda RS za varstvo narave, Društva za
varstvo okolja Bled, Ministrstva za kmetijstvo
in okolje ter občin Bled in Radovljica. Novinarje smo povabili na ekskurzijo na območje
Kranja, kjer smo jim predstavili problematiko
invazivk in s tem povezanimi aktivnostmi na
terenu. Novinarje smo povabili tudi na prvo
in zadnjo delavnico za pripravo Priporočil in
nastalo je nekaj novinarskih prispevkov. V
Gorenjskem glasu je na temo projekta Amc
Promo BID izšla posebna priloga, v kateri smo
širše predstavili tudi problematiko invazivnih
tujerodnih organizmov.
Poleg tega smo aktivno s predavanjem, plakatom, stojnico, anketo in nagradnim žrebanjem
sodelovali na Dnevu naravovarstva in čebelarstva v organizaciji Čebelarske zveze Gorenjske, ki se ga je udeležilo skoraj 1000 čebelarjev iz cele Slovenije.
Z opisanimi pristopi vključevanja javnosti smo
dosegli vse ciljne skupine na širšem območju
Gorenjske, s prispevki na nacionalni televiziji in tiskanih medijih pa tudi ostale prebivalce
Slovenije. Predvsem deležnike in prostovoljce
smo z aktivnim vključevanjem spodbudili tudi
k razmišljanju o obravnavani problematiki.
Vidni so že prvi rezultati teh aktivnosti, saj se
vedno več ljudi obrača na nas z različnimi problemi in vprašanji povezanimi z invazivkami.
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Izobraževanje javnosti in izvajanje dela v splošno korist z namenom
odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst v Mestni občini Ljubljana
mag. Zala Strojin Božič
Oddelek za varstvo okolja, Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, e-mail: zala.strojin-bozic@ljubljana.si

Ključne besede: Mestna občina Ljubljana, tujerodne vrste,
izobraževanje javnosti, delo v splošno korist
Izobraževanje javnosti je zelo pomemben
dejavnik v preprečevanju širjenja tujerodnih
invazivnih vrst. V Mestni občini Ljubljana
izobraževanje javnosti izvajamo na več načinov. Splošni javnosti prijazni načini so: priprava ali ponatis publikacij, izdelava plakatov,
kroženje razstave, objava člankov v občinskem glasilu, objava novic in izobraževalnih
prispevkov na občinskih spletnih straneh ipd.
V Mestni občini Ljubljana smo v preteklih
letih s področja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst ponatisnili publikacije Škodljive
rastline iz rodu Ambrosia (avtor MKO, Fitosanitarna uprava RS), Tujerodne vrste Ubežnice
z vrtov (avtor Jana Kus Veenvliet s sodelavci)
in Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (avtorji Nejc
Jogan, Klemen Eler in Špela Novak). Priročnik bomo ponudili osnovnim šolam v Mestni
občini Ljubljana za namen uporabe pri botaničnih ali bioloških krožkih, izdelavi seminarskih nalog ipd, ostali dve omenjeni publikaciji pa sta na razpolago javnosti preko četrtnih
skupnosti in priložnostnih akcij. V letu 2013
smo pripravili plakate o ambroziji, japonskem
dresniku in splošen plakat, ki vsebujejo kratek opis problematike, poti vnosa in širjenja,
vpliv na zdravje ljudi in načine odstranjevanja ter slikovno gradivo. Plakate o ambroziji
smo med drugim razdelili vsem zdravstvenim
domovom v Mestni občini Ljubljana, pozabili pa nismo niti na javna podjetja in njihove
podizvajalce. V letu 2012 smo od Ministrstva

za kmetijstvo in okolje prejeli v brezplačno
uporabo razstavo Tujerodne vrste – prezrta
grožnja, ki smo ji dodali dva razstavna panoja
na temo tujerodnih invazivnih vrst v Mestni
občini Ljubljana in ambrozije. Razstava je v
letu 2012 gostovala na 12 lokacijah v Mestni občini Ljubljana, v letu 2013 pa še na 4
lokacijah. Naš cilj je gostovanje v vsaki od
17 četrtnih skupnosti. Razstavo si zelo radi
ogledajo osnovnošolci in srednješolci, saj dobrodošlo popestri pouk biologije. Pomembno
mesto v izobraževanju javnosti ima zagotovo
tudi občinsko glasilo Ljubljana. Glasilo izhaja
v nakladi 118.000 izvodov in ga brezplačno
prejmejo vsa gospodinjstva v Mestni občini
Ljubljana. V njem smo leta 2012 objavili tudi
izobraževalni prispevek na temo škodljivosti
in odstranjevanja ambrozije. Srednja generacija informacije išče predvsem preko interneta,
zato eno od podstrani spletnih strani Mestne
občine Ljubljana namenjamo tudi tujerodnim
vrstam, informacije na temo tujerodnih vrst
pa objavljamo tudi na posebni spletni strani
Ljubljana, pametno mesto. V letu 2013 smo
omenjeno podstran spletnih strani Mestne
občine Ljubljana obogatili z rezultati popisa
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia na širšem
območju mesta Ljubljana, ki je bil izveden
leta 2012. V letu 2013 pa smo začeli javnost
informirati o različnih akcijah odstranjevanja
tujerodnih vrst tudi preko oglasnih sporočil
znotraj mestnih avtobusov.
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Izobraževanje javnosti izvajamo tudi na terenu. V letu 2012 smo organizirali izobraževanje članov svetov četrtnih skupnosti, žal se je
odzvalo zgolj 6 od 17 četrtnih skupnosti.

zagotovitev pogojev za izvajanje precejšni
zalogaj. Vključenih je veliko aktivnosti, ki jih
je treba dobro in pravočasno organizirati ter
koordinirati (glej sliko 1).

V dogovoru s četrtnimi skupnostmi izvajamo
tudi predavanja za meščane, v letu 2012 smo
izvedli 3. Zelo pozitivno pa so sprejete tudi
izobraževalno delovne akcije odstranjevanja
ambrozije, kjer imajo meščani priložnost videti rastišče ambrozije v svoji soseščini, se
poučiti o razlogih za njeno škodljivost in pridobiti informacije o ustreznem odstranjevanju.
V letu 2013 nam je uspelo povezati 3 četrtne
skupnosti, ki bodo izobraževalno akcijo izvedle skupaj, v začetku meseca septembra. V letu
2012 smo imeli predavanja na temo tujerodnih
invazivnih vrst tudi na dobro obiskanem sejmu
Narava – zdravje, s sodelovanjem in izobraževanjem na temo tujerodnih invazivnih vrst na
sejmu nadaljujemo tudi v letu 2013.

Kot tveganja izvajanja projekta so se izkazala
predvsem število napotenih oseb (ni vnaprej
znano, odločitev na strani napotenih oseb),
odzivnost napotenih oseb (veliko napotenih
oseb je iskalcev zaposlitve in dajejo prednost
zaposlitvi) in število vključenih deležnikov (v
primeru Mestne občine Ljubljana sodelujejo
4 centri za socialno delo, Oddelek za varstvo
okolja MOL (mentorstvo in izvedba, vodenje
postopkov), Odsek za upravljanje s kadri SMU
MOL (koordinator za MOL, zdravstveno zavarovanje), Služba za pravne zadeve MOL (pravni pregled dokumentacije), Oddelek za finance
in računovodstvo MOL (finančni pregled dokumentacije in izplačila), ZD Ljubljana Center
(preventivni zdravniški pregledi), varstvo pri
delu (zunanji izvajalec), Javno podjetje Snaga
(zagotavljanje opreme) in izvajalec terenskega
dela (zunanji izvajalec).

Pomembno nalogo pri izobraževanju javnosti
o tujerodnih invazivnih vrstah opravljajo tudi
nevladnein neprofitne organizacije. Prvič smo
omenjeno temo razpisali v letu 2011 in od takrat sofinancirali 11 projektov s področja tujerodnih invazivnih vrst (odstranjevanje ambrozije, japonskega dresnika in zlatih rozg). Vsi
sofinancirani projekti vključujejo tudi izobraževalne aktivnosti. Še posebej smo ponosni na
projekt Vrtni prostovoljci, ki spodbuja aktivno
staranje starejših meščanov in promoviranje
na novo pridobljenih znanj s področja botanike, biodiverzitete in varovanja okolja med
starejšimi.

Uspešnost izvedbe izvrševanja dela v splošno
korist bomo lahko ocenili šele jeseni 2013, po
zaključku rastnega obdobja ambrozije in s tem
tudi projekta.

V letu 2013 začenjamo v Mestni občini
Ljubljana z odstranjevanjem tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst (ambrozije) preko
izvrševanja del v splošno korist. Gre za
nadomestni ukrep izvršitve kazni zapora do
dveh let, denarne kazni ali plačila globe. Stroške
izvrševanje dela v splošno korist, razen opreme
in nadzora, povrne pristojni Center za socialno
delo. Prve izkušnje kažejo, da je za večjo občino
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OSNOVA
•

izjava izvajalske organizacije

•

sporazum o povrnitvi stroškov

•

dogovor o opravljanju dela v splošno korist

POGOJI
•

preventivni zdravniški izpit

•

izpit iz varstva pri delu

•

zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

•

zavarovanje za primer invalidnosti in in smrti, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

•

prevoz na in iz dela

•

prehrana

•

oprema

•

nadzor

IZVAJANJE
•

puljenje ambrozije

ZAKLJUČEK
•

poročilo/potrdilo

•

povrnitev stroškov

Slika 1: Proces izvrševanja dela v
splošno korist.
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Uporaba invazivnih tujerodnih vrst pri pouku
biologije in naravoslovja
Simona Strgulc Krajšek, Tinka Bačič
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana,
e-pošta: simona.strgulc@bf.uni-lj.si, martina.bacic@bf.uni-lj.si

Ključne besede: osnovna šola, učni načrti, invazivne tujerodne rastline, izobraževanje, učitelji
Problematika tujerodnih rastlin obsega aktualna vprašanja o vplivu človeka in njegovih
dejavnosti na naravo (organizme, združbe,
ekosisteme), pa tudi na zdravje ljudi in gospodarstvo, ter vprašanja, kako zmanjšati ta vpliv
v skupno dobro. Iskanje odgovorov nanje terja
osnovno biološko znanje in poznavanje bioloških konceptov, ki jih učenci spoznajo že v
osnovni šoli. Problematika je dovolj preprosta,
da jo osnovnošolci ob primernem učiteljevem
vodstvu lahko razumejo, v diskusijah pa tudi
sami pridejo do sklepov na osnovi svojega šolskega znanja.
V okviru projekta Thuja 2 smo želeli približati invazivne tujerodne vrste učiteljem in jih
spodbuditi, da bi to problematiko uporabili pri
doseganju procesnih in vsebinskih ciljev učnega načrta v osnovni šoli. Ta cilj smo dosegli na
več načinov:
• z izdajo priročnika za učitelje z naslovom
Uporaba invazivnih tujerodnih vrst pri pouku biologije in naravoslovja,
• z izvedbo dveh enodnevnih izobraževanj za
učitelje,
• z razstavo Tujerodne vrste – prezrta grožnja, ki je potovala po slovenskih osnovnih
in srednjih šolah,
• s sodelovanjem na naravoslovnih dnevih na
izbranih šolah.

Priprava priročnika in izobraževanje
učiteljev
Pred pripravo priročnika za učitelje smo pregledali učni načrt za osnovno šolo in ugotovili,
da so vsebine, kjer kot objekt lahko uporabimo
invazivke, vključene v naslednje sklope:
– pri predmetu Naravoslovje za 6. in 7. razred:
• Živa narava (6. razred): Zgradba in delovanje rastlin, Razmnoževanje, rast in razvoj
rastlin, Razvrščanje rastlin, Neživi dejavniki okolja in Prilagoditve rastlin na okolje;
• Vplivi človeka na okolje (7. razred): Človek
spreminja ekosisteme.
– pri predmetu Biologija za 8. in 9. razred:
• Raziskovanje in poskusi (8. razred, 9.
razred),
• Biologija in družba (9. razred),
• Biotska pestrost (9. razred) in
• Vpliv človeka na naravo in okolje (9.
razred).
V priročniku smo predstavili 5 praktičinih primerov aktivnosti, pri katerih lahko kot objekt
uporabimo invazivke: Ugotavljanje tipa založnih snovi v založnih organih rastlin, Nespolno (vegetativno) razmnoževanje invazivnih
tujerodnih rastlin, Kalitveni poskusi, Rast
japonskega dresnika ter Odstranjevanje invazivk. Poleg praktičnih primerov smo pripravili
še dva predloga za izvedbo naravoslovnih dni:
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Izolacija plodov pelinolistne žvrklje (in drugih
rastlin) iz semenske zaloge v tleh ter Popisovanje invazivnih vrst v okolici šole. Nekatere
izmed teh aktivnosti smo predstavili in preizkusili tudi na dveh enodnevnih delavnicah za
učitelje, ki sta potekali v Ljubljani in Slovenskih Konjicah. Udeležilo se ju je 51 učiteljev
iz 45 šol.
Tujerodne invazivne vrste so primeren objekt
preučevanja, ker jih najdemo skoraj povsod in
jih lahko nabiramo brez omejitev, odstranjevanje je celo koristno. Mnoge tujerodne rastline
cvetijo jeseni, ko večina domorodnih vrst že
odcveti. Tudi njihovo gojenje in razmnoževanje v eksperimentalne namene je enostavno.
Tematika invazivnih tujerodnih rastlin nudi še
mnoge druge možnosti za uporabo pri pouku,
v okviru naravoslovnih dni, bioloških in naravoslovnih krožkov ter kot tema raziskovalnih
nalog.
Ob razmišljanjih glede invazivk učenci spoznavajo, da je biološko znanje pomembno
kot temelj za razne družbene dejavnosti in za
sprejemanje utemeljenih osebnih in družbenih
odločitev. Mnenja in stališča različnih javnosti o invazivnih vrstah so različna. Primerjajmo jih in poskusimo razumeti tako eno kot
drugo stran. S tem učimo učence analiziranja

problema in vrednotenja. Ker gre za aktualno
problematiko v družbi, se v medijih o invazivkah veliko piše, zato so tudi možnosti za diskusijo v razredu velike. Informacije o tem, od
kod, kako in kdaj so se razširile v Evropo, se
da uporabiti kot izhodišče za diskusijo tudi pri
drugih predmetih, npr. pri zemljepisu, zgodovini. Tematika je primerna za naravovarstveno
in okoljevarstveno ozaveščanje učencev.
Naravoslovni dnevi na šolah
Na osnovnih šolah skušajo učitelji problematiko tujerodnih vrst predstaviti učencem tudi
v okviru naravoslovnih dni. Pridružili smo
se jim na petih šolah, s predavanji in izvedbo
delavnic.
Razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja
V okviru projekta smo nadgradili že obstoječo
razstavo Tujerodne vrste – prezrta grožnja, ki
je nastala v prvem projektu Thuja. Razstava je
v treh izvodih potovala po slovenskih šolah.
Šole, ki so bile izbrane kot gostiteljice razstave, so ob razstavi navadno pripravile spremljevalni program: predavanja, delavnice, nastope
učencev, vodenja po razstavi za domačine ...
(slika 1).

Slika 1: Na Gimnaziji Poljane so
dijaki pripravili sklop predavanj,
na katere so vabili z domiselnimi
vabili (Foto: Nataša Koprivnikar).
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Razstava je obiskala 28 šol, ogledalo si jo je
približno 11.500 obiskovalcev. Odziv na razstavo je bil zelo dober. Številni učitelji so menili, da je razstava popuestrila pouk in veliko
prispevala k ozaveščenosti učencev o tujerodnih vrstah.
Viri
Strgulc Krajšek S., Bačič T. (2013): Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in biologije. Nova
vas in Ljubljana, Zavod Symbiosis in Botanično društvo
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Odzivi in aktivnosti študentov na temo invazivnih vrst
Manca Velkavrh
Društvo študentov biologije, Večna pot 111, Ljubljana, e-pošta: manca.velkavrh@gmail.com

Ključne besede: tujerodne vrste, ozaveščanje, odzivi javnosti, študenti, japonski dresnik
Društvo študentov biologije in aktivnosti v
zvezi z invazivnimi vrstami
Večina članov društva prihaja iz vrst študentov
biologije na Biotehniški fakulteti. Sámo društvo je staro 17 let, projekti v zvezi s problematiko invazivnih vrst pa so se začeli izvajati leta 2007, razen leta 2009 pa so se izvajali
redno. Glavni financer je bila vedno Mestna
občina Ljubljana, v manjši deležih so finančno
pomagali Študentska organizacija v Ljubljani
(ŠOU) in Študentska organizacija Biotehniške
fakultete (ŠOBF). Na začetku se je odstranjevalo deljenolisto rudbekijo (Rudbeckia laciniata), leta 2010 pa se je prvič izvedla akcija
odstranjevanja dresnika (Fallopia sp.). Zaradi
izjemnih preživetvenih zmožnosti te rastline
smo na isti lokaciji vztrajali še naslednja tri
leta. Dresnik ima namreč dobro razvite podzemne dele, saj že en gram korenike zadošča,
da iz nje požene nov poganjek (Environment
Agency, 2006).
Ker sem kot soorganizatorka v ekipi sodelovala v zadnjih treh letih, se bom osredotočila
predvsem na dogajanje v tem času.
Akcija odstranjevanja
Glavni del projektov je bila vedno akcija odstranjevanja dresnika. Začela se je s krajšim
uvodom o problematiki invazivnih vrst, nato
pa je sledila predstavitev izbrane rastline. Oboje je bilo izvedeno s strani strokovnjakov za
invazivne vrste s Katedre za sistematsko botaniko; dr. Simone Strgulc Krajšek in dr. Nejca
Jogana. Podzemne dele smo izkopali z vrtnar-

skimi lopatkami ter jih z vrtnimi škarjami ločili
od nadzemnih. Nato smo jih shranili v vreče za
smeti in odpeljali v Bioplinarno petrol v Ihanu,
kjer uničenja korenik niso zaračunali.
Kljub temu ostaja uničenje podzemnih delov
invazivnih rastlin v Sloveniji velik problem.
Količina materiala, ki se ga izkoplje ob naših
akcijah, je dovolj majhna, da ne škodi proizvodnji plina. V večjih količinah bi ta zaradi
nizke kaloričnosti onemogočal postopek, najbližji sežigalnici pa se nahajata na Dunaju in
v Krakovem.
Nadzemne dele je odpeljalo Snaga Javno podjetje d.o.o. Ta način upravljanja z nadzemnimi
deli je sicer daleč od optimalnega, vendar se tu
soočamo z istim problemom kot je bil omnjen
že prej.
Lansko leto smo delno odstranjeni sestoj dresnika pokrili s črno PVC folijo, da bi rastlini
preprečili tvorbo in shranjevanje založnih snovi v korenikah. Žal so PVC folijo do novembra
ukradli kar trikrat, zadnji kos je izginil 3. dan
po njenem nameščanju. Zaradi neprestanega
prekinjanja poskusa, je dresnik pognal še isto
leto, vendar so bili sestoji razredčeni in veliko
nižnji od sosednjih, ki niso bili nikoli pokriti.
Udeležba akcij se je gibala od 10 do skoraj 50
ljudi, večina jih je bila študentov biologije.
Nihanje udeležbe je bilo zato odvisno predvsem od študijskih obveznosti v tistem času.
Ostali udeleženci so bili iz društva Sezam in
društva Ekologi brez meja ter študenti drugih
programov.
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Na splošno je sama akcija med študenti biologije zelo dobro sprejeta, več problemov se
je tekom izvedbe projektov pojavilo ob stiku s
širšo javnostjo. Vsako leto so na odstranjevanje namreč povabljeni tudi mediji, ki objavijo
krajši članek ali posnetek naše akcije. Zgodilo se je, da so se bralci časopisa Dnevnik in
Sobotna priloga preko pisem odzvali na naše
akcije. Njihovo pisanje kaže na slabo poznavanje problematike invazivnih vrst, kar nam daje
vedeti, da je potrebno še veliko angažiranja v
tej smeri.
Zloženke
Vsako leto smo izdali zloženko o invazivnih
vrstah, vendar smo poskrbeli, da se vsebina ni
ponavljala. Prva zloženka se je osredotočila
na japonski dresnik (Velkavrh in sod., 2011).
Delili smo jo v centru Ljubljane in se ob tem
srečali z različnimi odzivi, predvsem zaradi preširoko izbrane ciljne publike. Nekateri
od tistih, ki so se za krajši čas ustavili, so bili
presenečeni, da zloženke delimo samoiniciativno. To veliko pove o stanju prostovoljstva v
družbi, saj je le-to očitno prej izjema kot nekaj
vsakdanjega.
V naslednjem letu smo želeli izdati zloženko,
ki bo ljudi opozorila, da invazivne vrste ne
vplivajo samo na okolje, temveč tudi neposredno nanje in se osredotočili na invazivne
vrste, ki imajo negativne učinke na zdravje
ljudi (Ratajc in sod., 2012). Predstavljeni so
bili žvrklja (Ambrosia artemiisifolia), amerikanski javor (Acer negundo), pajesen (Ailanthus altissima) in veliki dežen (Heracleum
mantegazzianum). Deljenje na Škisovi tržnici
je bil le poskus pritegnitve študentov, ki pa
se je slabo iztekel. Povsem drugače je bilo
na pohodu po Poti ob žici. Odzivi mimoidočih so presegli pričakovane, saj so udeleženci
tega dogodka predvsem športniki, rekreativci
in ljubitelji narave. Izkazalo se je nemreč, da
starost ciljne publike ni pomembna v tolikšni
meri, kot so pomembna njena prepričanja in

zanimanja. Večina mimoidočih je ponujeno
zloženko sprejela, veliko jo je komentiralo,
nekateri so nas celo kaj vprašali. Pozitivno nas
je presenetilo tudi poznavanje problematike,
saj so mnogi že slišali za invazivne vrste, prenekateri so znali našteti nekaj najpogostejših.
Letos smo želeli pokazati celoten spekter vplivov invazivnih vrst (Hribovšek in sod., 2013).
Zaradi vpliva na zdravje in gospodarstvo ter
lahke prepoznavnosti, smo si izbrali veliki dežen, japonski dresnik, tigrastega komarja (Aedes albopictus), ter obe tujerodni zlati rozgi
(Solidago gigantea in Solidago canadensis).
Osveščanje: tablice in Taborniški feštival
Lanskoletni projekt smo razširili na osveščanje javnosti preko postavljanja osveščevalnih
tablic in sodelovanja na Taborniškem feštivalu, ki ga organizira Mestna zveza tabornikov.
Po pregledu najpogostejših invazivnih vrst v
zahodnem delu Ljubljane smo za izdelavo tablic izbrali japonski dresnik, pajesen, octocec
(Rhus typhina), peterolistno viniko (Parthenocissus quinquefolia) in zlati rozgi ter dali
izdelati 90 plastičnih tablic in lesenih količkov. V okviru manjše akcije smo postavljali tablice poleg sestojev omenjenih invazivnih vrst
(slika 1); od Jamnikarjeve ulice do Mestnega
parka Tivoli. Žal je bilo kar nekaj tablic zaradi Majskih iger ukradenih še isti večer. Nekaj smo jih postavili tudi izven izbrane poti,
vendar jih večina tam ni ostala dlje od poletja.
Odzivi so bili kljub vsemu presenetljivi, saj
smo pogosto videvali mimoidoče, ki so prebirali njihovo vsebino in jo komentirali.
Lansko leto smo začeli tudi z delavnicami na
Taborniškem feštivalu. Gre za enodnevni dogodek v Mestnem parku Tivoli, na katerem taborniki in druge organizacije pripravijo različne delavnice poučnega ali športnega značaja.
V ta namen je naša ekipa dala natisniti igro
spomin s sličicami invazivnih vrst. Vsakič, ko
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Slika 1: V Ljubljani smo ob nekaj
sestojih invazivnih tujerodnih rastlin
postavili osveščevalne tablice.

je eden od otrok našel par, smo igro za trenutek ustavili in povedali, kaj sličica predstavlja.
Letos so nas s svojim znanjem izredno presenetili nekateri od otrok, saj so v igri prepoznali
kar nekaj vrst in znali o njih tudi kaj povedati. Poleg spomina smo pokazali tudi domorodno močvirsko sklednico (Emys orbicularis).
Največ otrok se je zbralo, ko smo jo vzeli iz
akvarija in jo položili na travo. Ob tem smo
povedali nekaj zanimivih dejstev o želvah ter
predstavili problem invazivnih želv rdečevratk
(Trachemys scripta elegans) in rumenovratk
(Trachemys scripta scripta). Lansko leto smo
poleg močvirske sklednice pokazali tudi rumenovratko, letos pa tujerodnega raka rdečeškarjevca (Cherax quadricarinatus). Na delavnicah
je prišlo do izraza, da se ljudi lažje pritegne z
živalmi kot z rastlinami, predvsem otroke.
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Kdo so tujerodke?
Karmen Jurčevič
Izobraževalni center Piramida Maribor, e-pošta: karmen.jurcevic@guest.arnes.si

Ključne besede: tujerodne vrste, anketa, prepoznavanje tujerodnih vrst,
mnenja in stališča srednješolcev
Uvod
Že nekaj let zapored nas mediji opozarjajo in
opominjajo o nevarnostih vnosa tujerodnih
vrst na naša območja. Nevarno – zacvetela
ambrozija (Žurnal, 21. 8. 2012), Ambrozija
– alergena pošast (24ur, 23. 8. 2009), Poziv
o ambroziji spodbudil prijave (Večer, 21. 8.
2012), Neuspešen boj proti ambroziji in japonskem dresniku (Delo, 17. 9. 2012), Pozor, cveti ambrozija (Slovenske novice, 23. 8. 2012),
Morilska vodna solata (24ur, 14. 9. 2002),
Bodo tigrasti komarji morili še v Sloveniji?
(Slovenske novice, 7. 9. 2012), Grozijo nam
tropske bolezni: tigrasti komar se širi po Evropi (Dnevnik, 23. 10. 2012) – takšne in podobne
naslove ter članke o širjenju tujerodk beremo v
časnikih, revijah in spletnih medijih. In kako
se ljudje odzivamo na ta sporočila? Se nas dotaknejo? Sprožijo našo radovednost? Smo se
pripravljeni izobraziti in podučiti?
Kaj mladi – srednješolci – vedo o tujeordnih vrstah in kakšen je njihov odnos do rastlinskih in
živalskih tujerodk? Na to vprašanje smo skušali
odgovoriti z raziskavo med srednješolci, ki smo
jo opravili konec šolskega leta 2012/2013.
Metoda
Ker je v časopisju in na televiziji zaslediti relativno veliko prispevkov na temo tujerodk,
nekaj teh vsebin pa je vključenih tudi v šolski kurikul, predvidevamo, da so srednješolci
usvojili osnovna znanja ter se zavedajo posledic nenadzorovanega širjenja invazivnih rastlinskih in živalskih vrst.

Predvidevamo, da so dovolj seznanjeni s stanjem in ukrepi v našem okolju ter da so izoblikovali jasna stališča o lastnem ravnanju v prihodnje. In v kolikšni meri navedena tematika
dijake resnično zanima?
Raziskavo smo opravili z anketiranjem 135 dijakov dveh srednjih strokovnih oz. poklicnih
šol v Mariboru, ki izvajata različne izobraževalne programe. Iz programa srednjega poklicnega izobraževanja so sodelovali bodoči peki,
mesarji, slaščičarji in frizerji (9 dijakov, 51
dijakinj; N=60), iz programa srednjega strokovnega izobraževanja so sodelovali bodoči
živilsko prehranski tehniki in tehniki grafičnega oblikovanja (13 dijakov, 30 dijakinj; N=43)
ter iz programa poklicno tehniškega izobraževanja so sodelovali bodoči živilsko prehranski
tehniki (10 dijakov, 22 dijakinj; N=32).
Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2013,
to je tik pred koncem šolskega leta, zato predpostavljamo, da so se načrtovane vsebine učnega programa že obdelale in realizirale.
Vprašalnik je bil popolnoma anonimen in razdeljen v tri sklope. V prvem sklopu so dijaki
ocenili stopnjo lastnega poznavanja problematike in navedli najpogostejše vire za pridobivanje informacij, znanj in vedenj. V drugem
sklopu smo preverjali, katere tujerodne rastline in živali dijaki poznajo. Z vprašanji tretjega
sklopa smo preverjali odnos in stališče dijakov
do tujerodk ter kaj se jim zdi dopustno in kaj
ne. Dijaki so označili stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo (se povsem strinjam, se strinjam,
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ne vem, se ne strinjam, se povsem ne strinjam,
nesprejemljivo, sprejemljivo).
Rezultati
V nadaljevanju podajamo nekaj odgovorov, iz
katerih lahko izluščimo pomembne sklepe.
Na vprašanje ali poznajo pojem »tujerodka« je
le 14,8 % dijakov odgovorilo, da pojem pozna
in pozna tudi njegov pomen. Skoraj polovica
(48,9 %) anketiranih dijakov je odgovorila,
da je za pojem že slišala, a natančnega pomena pojma ne pozna. Več kot tretjina dijakov
(36,3 %) pa pojma ne pozna in tudi ne pozna
njegovega pomena. Zanimivo je, da se delež
dijakov, ki pojma ne poznajo, med izobraževalnimi programi ne razlikuje bistveno.
Nadajlje smo dijake vprašali, da ocenijo lastno znanje o tujerodnih vrstah. Največ dijakov (45,2 %) je ocenilo svoje znanje kot zadostno, sledi samoocena nezadostno (23,0 %).
Približno takšen delež dijakov je svoje znanje
ocenilo kot dobro (25,9 %). Izredno malo dijakov pa svoje znanje ocenjuje kot prav dobro
(4,4 %) oz. odlično (1,5 %). Ta samoocena se
sklada s prejšnjim odgovorom o poznavanju
in razumevanju samega pojma »tujerodka«.
Pri tretjem vprašanju smo dijake vprašali, kateri vir informacij o tujerodnih vrstah je za
njih najpomembnejši. Rezultati ankete kažejo,
da je to šola (52,6 %). Druga dva pomembna
vira sta televizija (27,4 %) in svetovni splet
(25,9 %). Ugotavljamo, da našim dijakom tiskani mediji (dnevno časopisje, splošne in poljudne revije ter strokovne knjige) ne predstavljajo pomembnega vira informacij. Najmanj
informacij so anketiranci dobili s poslušanjem
radijskih oddaj. Zanimivo je dejstvo, da je
obravnavana problematika vsaj med nekaterimi dijaki tudi tema medsebojnih razgovorov
in debat.

vrste ali niso tujerodne vrste. Vse ponujene
rastline in živali so tujerodne vrste. Pri kar 11
rastlinah od ponujenih 13 ter pri 4 živalih od 9
ponujenih je prevladal odgovor »ne vem«. Kot
tujerodne vrste so bile največkrat prepoznane
naslednje vrste: japonski dresnik, japonska
medvejka, koloradski hrošč, rdečevratka, tigrasti komar in vzhodnoameriška gambuzija.
Zlate ribice večina anketitanih dijakov ni uvrstila med tujerodne vrste. Podrobnejši odgovori so predstavljeni v preglednici 1.
V zadnjem vprašanju smo poskušali s seznamom trditev, ki so jih morali dijaki ovrednotiti,
ugotoviti, kakšno je njihovo stališče do tujerodnih vrst. Rezultati kažejo, da polovica anketirancev o tujerodnih vrstah nima oblikovanjega stališča. Še več, problematika jih sploh ne
zanima in nimajo občutka, da se jih kakor koli
tiče ter da s svojimi dejanji in ravnanji prispevajo k trenutnemu stanju našega življenjskega okolja. Preostali dijaki menijo, da širjenje tujerodnih vrst prispeva k večji biološki
pestrosti. Mnenja so, da tujerodne vrste niso
škodljive človeku in okolju. 40 % anketiranih
pravi, da je potrebno vzpodbuditi dodatne raziskave, same vrste pa zaščititi in varovati. Na
lastnem vrtu ne bi zasadili tujerodne rastline.
Četrtina vprašanih je izrazila bojazen, da bi se
tujerodne vrste križale s sorodnimi domačimi
vrstami. Prepričani so, da tujerodke prinašajo
nove bolezni in alergije. Polovica anketiranih
meni, da smo ljudje premalo seznanjeni, informirani in podučeni o načinih razširjanja ter
nevarnostih, ki jih lahko povzoči širjenje tujerodk. Podrobnejši odgovori so predstavljeni v
preglednici 2.

V nadaljevanju smo dijake prosili, da na seznamu rastlinskih in živalskih vrst označijo
tiste vrste, za katere menijo da so tujerodne
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Preglednica 1. Odgovori dijakov na vprašanje o tujerodnosti rastlinskih in živalskih vrst.
Ime vrste

Prepričan sem, da JE
tujerodka

Prepričan(a) sem, da
NI tujerodka

Ne vem

Ambrozija

42,2

14,1

43,7

Deljenolistna rudbekija

25,9

13,3

60,7

Enoletna suholetnica

16,3

28,9

54,8

Japonski dresnik

45,9

14,1

40,0

Japonska medvejka

51,1

9,6

39,3

Orjaški dežen

30,4

17,8

51,9

Orjaška zlata rozga

24,4

23,0

52,6

Robinija

24,4

27,4

48,2

Topinambur

38,5

16,3

45,2

Vodna kuga

31,1

17,8

51,1

Veliki pajesen

24,4

21,5

54,1

Vodna solata

31,1

23,7

45,2

Žlezava nedotika

25,2

16,3

58,5

Harlekinska polonica

41,5

15,6

43,0

Koloradski hrošč

37,8

35,6

26,7

Nutrija

34,8

19,3

45,9

Rdečevratka (želva)

45,2

22,2

32,6

Signalni rak

38,5

13,3

48,1

Sončni ostriž (riba)

28,2

34,1

37,8

Tigrasti komar

65,2

14,8

20,0

Vzhodnoameriška gambuzija (riba)

47,4

15,6

37,0

Zlata ribica

35,6

38,5

25,9

Rastline

Živali
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Preglednica 2. Odgovori dijakov na različne trditve v zvezi s tujerodnimi vrstami.
Trditev

1–
2–
popolnoma se se ne strinjam
ne strinjam

3–
nevtralno, mi
je vseeno

4–
se strinjam

5–
popolnoma se
strinjam

Širjenje tujerodnih vrst poveča
biološko pestrost v ekosistemu.

13,3

11,9

42,2

20,0

12,6

Širjenje tujerodnih vrst
zmanjša biološko pestrost v
ekosistemu.

11,9

26,7

40,0

15,6

5,9

Na lastnem vrtu bi zasadil(a)
tujerodno rastlino.

14,8

16,3

43,0

17,8

8,2

Tujerodne vrste so človeku
škodljive.

21,5

21,5

36,3

14,1

6,7

Tujerodne vrste so okolju
škodljive.

14,8

26,7

40,0

11,1

7,4

Tujerodne vrste so koristne.

11,9

13,3

43,7

24,4

6,7

Pod nobenim pogojem ne bi
kupil(a) tujerodno žival in jo
imel(a) v domačem okolju.

21,5

20,7

34,8

11,9

11,1

Tujerodne vrste je potrebno
zaščititi in varovati.

9,6

8,9

40,7

21,5

19,3

Raziskovanje o vplivu
tujerodk bi morali še dodatno
vzpodbuditi.

8,9

8,2

43,7

23,7

15,6

Skrbi me, da bi se tujerodne
vrste v našem okolju križale s
sorodnimi vrstami.

11,1

14,1

47,4

22,2

5,2

Ujezilo bi me, če bi ljudje
namerno spustili tujerodno
žival v naravno okolje.

11,9

13,3

43,0

17,8

14,1

Ljudi, ki tujerodno vrsto
spustijo v naravno okolje, je
potrebno kaznovati.

8,9

13,3

42,2

23,7

11,9

Ljudje se dovolj zavedamo nevarnosti, ki jih lahko
povzročijo tujerodne vrste.

14,1

25,9

43,7

10,4

5,9

Ljudje so dovolj seznanjeni
s problematiko razširjanja
tujerodnih vrst.

23,0

23,0

39,3

9,6

5,2

Ljudje vedo, kako se tujerodne
vrste širijo v naravno okolje.

11,9

26,7

46,7

9,6

5,2

Tujerodne vrste izpodrivajo
domače vrste.

13,3

14,1

46,7

18,5

7,4

Tujerodne vrste v naše okolje
prinašajo nove bolezni in
škodljivce.

7,4

11,1

41,5

23,7

16,3

Tujerodne vrste so »krivec« za
pojav novih vrst alergij.

9,6

9,6

42,2

21,5

17,0
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Sklepi
Z opravljeno raziskavo smo želeli dobiti vpogled v znanje in stališča dijakov različnih izobraževalnih programov o tujerodnih vrstah.
Ugotovili smo, da stopnja in vrsta izobraževalnega programa ne vplivata na poznavanje
te tematike. Stališča in mnenja so med dijaki
zelo podobna in ni pomembno, ali se dijak
izobražuje v triletnem ali štiriletnem programu. Sklepamo lahko, da v šoli dijaki ne dobijo ustreznega oz. zadostnega znanja. V vseh
izobraževalnih programih (vključenih v raziskavo) se je obravnavalo premalo teh vsebin.
Istočasno pa dijaki ne čutijo potrebe in nimajo
interesa, da bi se izobrazili sami.

Potrebno bi bilo dijake sistemsko navajati na
večjo in dosledno uporabo strokovne literature
ter spodbujati strokovno debato.
Viri
Kus Veenvliet, J. (ur.), 2009. Tujerodne vrste: ubežnice z
vrtov. Grahovo: Zavod Symbiosis.
Tujerodne vrste v Sloveniji (citirano 2. 7. 2013), dostopno na: www.tujerodne-vrste.info

Anketiranci so izrazili visoko stopnjo samokritičnosti in priznali so, da je njihovo vedenje o
tujerodkah zelo skromno.
Med tujerodnimi rastlinami poznajo japonski
dresnik in japonsko medvejko. Preseneti pa
ugotovitev, da anketiranci kot tujerodko niso
prepoznali ambrozije, čeprav je le-ta največkrat omenjena v časopisnih in televizijskih
prispevkih. Presenetljiva je tudi ugotovitev, da
kot tujerodni nista bila prepoznana tudi robinija in topinambur.
Med tujerodnimi živalmi najprej prepoznajo
tigrastega komarja. Predvidevamo, da zaradi
informacij v javnih medijih. Mnogi poznajo
problematiko izpuščenih rdečevratk v vodna
okolja.
Preseneti spoznanje, da pridevniki japonski,
harlekinska, koloradski, vzhodnoameriška...
niso dovolj velik razpoznavni znak, da vrsta
prihaja od drugod, in teh vrst anketiranci ne
uspejo prepoznati.
Zaskrbljeni smo lahko, ker večina vprašanih
nima jasno oblikovanega stališča o vplivih in
nevarnostih tujerodk na ekosisteme, še več –
veliko jih o problematiki ne ve prav veliko ali
pa jim je vseeno.
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Uporaba spletnih določevalnih orodij
pri prepoznavanju tujerodnih rastlinskih vrst
Špela Novak, Alenka Petrinjak
Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled, e-pošta: spela.novak@tnp.gov.si

Ključne besede: določevalni ključi, interaktivna določevalna orodja,
invazivne tujerodne rastlinske vrste

Število opisanih živalskih in rastlinskih vrst
se iz dneva v dan povečuje in po nekaterih
ocenah naj bi bilo na svetu okoli 2 milijona
znanih vrst, še dvakrat več pa nepoznanih.
Kljub temu, da je Slovenija majhna, ima glede
na površino veliko biotsko raznovrstnost. Pri
prepoznavanju vrst si pomagamo s priročniki,
ki jih imenujemo določevalni ključi. Znaki, ki
jih uporabljamo pri določanju, so pogosto zelo
zahtevni za prepoznavanje in zato nekatere določevalne ključe uporabljajo le strokovnjaki.
V okviru projekta SiiT (School-oriented Interactive Identification Tools) – Interaktivna določevalna orodja za šole: spoznavanje biotske
pestrosti – na čezmejnem območju s projektnimi partnerji razvijamo določevalna orodja,
ki so enostavno dostopna in temeljijo na lahko
prepoznavnih znakih. Program, ki omogoča izdelavo določevalnih ključev je zasnovan tako,
da lahko na podlagi seznama organizmov izdelamo določevalni ključ za izbrano območje.
Ključ tako prilagodimo uporabniku in/ali raziskovanem območju. V okviru projekta smo za
nekatere šole in druge izobraževalne ustanove
pripravili samostojne določevalne ključe za
lesnate rastline, ki jih učitelji bodisi natisnejo
bodisi pa jih učenci uporabljajo na pametnih
telefonih in tabličnih računalnikih. Pri popisovanju šolskih vrtov in okolice šol smo pogosto
naleteli na številne tujerodne vrste in med njimi tudi na nekatere invazivne, npr. japonsko
medvejko (Spirea japonica), japonsko koste-

ničevje (Lonicera japonica), rdeči hrast (Quercus rubra), trokrpo viniko (Parthenocissus tricuspidata), octovec (Rhus typhina), kitajsko
kostaničevje (Lonicera nitida), lovorikovec
(Prunus laurocerasus), ameriški klek (Thuja
occidentalis), forzicijo (Forsythia x intermedia), Lawsonovo pacipreso (Chamaecyparis
lawsoniana), bodečo smreko (Picea pungens),
cercidifil (Cercidiphyllum japonicum) in druge. Tujerodne vrste na šolskem vrtu sicer lahko
izkoristimo za učenje prepoznavanja morfoloških znakov rastlin in za razumevanje problematike tujerodnih vrst. Vendar učenci pogosto
ne spoznajo domorodnih vrst dreves in grmov
ter bogate raznovrstnosti domorodnih lesnatih
vrst, njihove vloge v naravi in gospodarstvu.
Zato bi se snovalci šolskih vrtov morali zavedati njihovega pomena in saditi predvsem domorodne vrste.
V okviru projekta smo izdelali tudi Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v Triglavskem narodnem parku. Določevalni ključ
temelji na lahko prepoznavnih določevalnih
znakih in vsebuje številne fotografije. Vsaka
vrsta je na koncu predstavljena z opisom in
fotografijami. Ključ je dostopen kot brezplačna aplikacija za pametne telefone in tablične
računalnike v Google Play in App Store, uporabnik pa ga lahko uporablja tudi na spletu ali
v tiskani obliki. Uporabljajo ga lahko tudi tuji
obiskovalci parka, saj je na voljo v štirih jezikih. V ključ smo uvrstili tudi dve invazivni
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Slika 1: Z interaktivnimi določevalnimi ključi si lahko pomagamo tudi
pri razlikovanju nekaterih tujerodnih
in domorodnih vrst.

tujerodni vrsti: veliki pajesen (Ailanthus altissima) in robinijo (Robinia pseudacacia) ter
tujerodni divji kostanj (Aesculus hippocastanum). Vse najdemo na območju Triglavskega
narodnega parka (TNP). Po navedbah Petras
Sackl & Menegalija (2012) uspevata na območju TNP tudi amerikanski javor (Acer negudo)
in navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia), ki pa v interaktivnem vodniku nista zajeta. Podobno se lahko zgodi še s kakšno drugo
tujerodno rastlinsko vrsto, ki se iz vrtov pogosto nenadzorovano širi v naravo. Dodajanje
vrst, ki so le potencialno prisotne na območju
parka, bi bilo nesmiselno, saj z večjim naborom vrst ključ postane zahtevnejši za uporabo
in kot tak za laične uporabnike skoraj neuporaben. Opis tujerodnih, predvsem invazivnih,
vrst bi bilo smiselno nadgraditi z bolj poglobljenim opisom problematike tujerodnih vrst
in s pozivom, da uporabnik sporoči lokacijo
invazivne vrste, kar je za upravljavca območja
zelo uporabna informacija.
Zaradi preproste uporabe in številnih slikovnih prikazov so interaktivni določevalni ključi
primerni za učence, dijake, študente in tiste,
ki bi radi sami spoznali organizme v svoji
okolici. Ker otroci domorodne vrste dreves in
grmov pogosto slabo poznajo, bi jih bilo zelo
smiselno, namesto obilice tujerodnih rastlinskih vrst, gojiti na šolskih vrtovih. Dostopnih
aktualnih literaturnih podatkov o lokacijah tujerodnih rastlin v naravi je malo, zato veliko
vrst interaktivni določevalni ključi ne zajemajo in so za določanje tujerodnih rastlinskih

vrst manj primerni. Z ustrezno vsebinsko ali
programsko dopolnitvijo bi bili lahko interaktivni določavalni ključi namenjeni tudi zbiranju podatkov o tujerodnih vrstah. Tako bi npr.
lahko postali tudi dodaten vir informacij o
tujerodnih vrstah v TNP. Seveda strokovnjaki
uporabljajo strokovno literaturo, intaraktivni določevalni ključi pa pri določanju lahko
predstavljajo uporabno dopolnilo. Zaradi številnih fotografij so lahko uporabni predvsem
za hitro določanje na terenu.
Viri
Petras Sackl T. & T. Menegalija, 2012: Tujerodne rastlinske vrste na območju Triglavskega narodnega parka:
vrstna sestava, značilna rastišča in upravljanje. Acta Triglavensia 1: 5-23
Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT):
spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju je
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 (http://www.ita-slo.eu/)
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.
Več o projektu na povezavi: http://www.siit.eu/
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