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Predgovor

Med pripravo tega priročnika sem večkrat pomislila 
na začetke ozaveščanja o tujerodnih vrstah v Slove-
niji. Ti segajo v leto 2008, ko smo izvajali prvi 
slovenski projekt o tujerodnih vrstah, ki smo ga 
poimenovali Thuja. Tujerodne vrste so bile takrat v 
Sloveniji nova okoljska problematika, ki je skrbela le 
peščico strokovnjakov. Na tem področju smo orali 
ledino, kar ni bilo lahko. Pri pripravi prvih poljudnih 
publikacij o tujerodnih vrstah smo se morali 
dogovoriti, kako bomo prevajali številne izraze s 
področja tujerodnih vrst v slovenščino. Ker teh 
izrazov prej nismo uporabljali, ustreznih prevodov 
namreč sploh ni bilo. Hkrati smo o problematiki 
invazivnih vrst ozaveščali številne ciljne skupine. 

Mnogo let kasneje in po izvedenih več projektih o 
tujerodnih vrstah, se mi je ponudila priložnost, da 
sem se kot zunanji strokovnjak pridružila projektu 
Sava TIES (Ohranjanje habitatov s transnacionalnim 
upravljanjem invazivnih tujerodnih vrst vzdolž porečja 
Save). Projekt je vključeval številne aktivnosti za 
izboljšanje upravljanja s tujerodnimi vrstami v 
porečju Save. Ker tujerodne vrste ne poznajo 
meja, je čezmejno sodelovanje ključno za njihovo 
učinkovito obvladovanje. 

Eden od gradnikov učinkovitega upravljanja 
s tujerodnimi vrstami je tudi medsektorsko 
sodelovanje. Tujerodne vrste niso le naravovarstven 
problem. Imajo zelo velike vplive na naravne vire, 
gospodarstvo in zdravje ljudi, zato zadevajo vse 
sektorje. Vendar pa je za sodelovanje potreben 
dialog, zanj pa moramo imeti skupno osnovno 
znanje in razumevanje izrazov. Govoriti moramo isti 
jezik. S tem namenom smo pripravili ta priročnik kot 
gradivo za spletno usposabljanje “Invazivne tujerodne 
vrste in njihovo obvladovanje”. Usposabljanje je bilo 
organizirano v vseh državah projekta Sava TIES: 
na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, Sloveniji 
in Srbiji. Čeprav so bili to le enkratni dogodki, 
upamo, da bo ta priročnik tudi kasneje uporaben za 
udeležence in druge zainteresirane skupine. 

Invazivne tujerodne vrste imajo zelo različne vplive 

na okolje in gospodarstvo. Šele v zadnjih desetletjih, 
ko je na voljo več raziskav biologije invazivnih vrst, 
se zavedamo, kako obsežni so njihovi vplivi. Vendar 
pa smo pri nekaterih vrstah že zamudili čas, ko bi 
jih še lahko odstranili, ker so se že močno razširile. 
Nekatere upravljavske prakse, ki so bile morda 
ustrezne pred širjenjem tujerodnih vrst, zdaj niso 
več primerne. To terja tudi prilagoditve v različnih 
dejavnostih. Vendar pa morajo upravljavci pri 
tem paziti, da z novimi pristopi ne prispevajo k še 
hitrejšemu širjenju invazivnih tujerodnih vrst. 

Za upravljanje tujerodnih vrst je zelo pomembna tudi 
podpora javnosti. Ljudje so namerno ali nenamerno 
vedno vpleteni v vnašanje in razširjanje tujerodnih 
vrst. Vendar pa so ob ustrezni ozaveščenosti lahko 
ljudje tudi del rešitve. Izvajalci nalog upravljanja 
zavarovanih območij in naravnih virov imajo 
pomembno vlogo pri tem, kako javnost sprejema 
upravljavske ukrepe. Lahko tudi pomagajo zasebnim 
lastnikom, da bolje razumejo problematiko tujerodnih 
vrst in ustrezno prilagodijo način rabe zemljišč. 

Tujerodne vrste so del našega vsakdana. Mnoge 
invazivne rastline so že tako razširjene, da se skoraj 
ni mogoče sprehoditi ob vodotoku, ne da bi opazili 
vsaj nekaj vrst. Vendar pa to ne sme biti razlog, da 
obupamo. To moramo sprejeti kot opozorilo, kako 
resen je invazivni potencial nekaterih vrst in te 
primere uporabiti za to, da izboljšamo razumevanje 
procesov invazije in preprečimo vnose novih vrst. 
Zmogljivosti in finančnih sredstev za obvladovanje 
tujerodnih vrst ne bo nikoli dovolj, da bi se lahko 
posvečali vsem tujerodnim vrstam. Zato se bomo 
morali naučiti pametno izbirati, katere bitke bomo 
bojevali, pri tem pa za dosego najboljših rezultatov 
tudi sodelovati z vsemi sektorji. 

Jana Kus Veenvliet
marec 2021
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Tujerodna vrsta pomeni vse žive osebke 
vrst, podvrst ali nižjih taksonov živali, 
rastlin, gliv ali mikroorganizmov, vnesene 
na območje, ki ni njihovo naravno 
območje razširjenosti; zajema vse dele, 
gamete, semena, jajca ali propagule 
takih vrst, pa tudi križance, sorte ali 
pasme, ki bi lahko preživele ter se nato 
razmnoževale2. 

Definicijo izraza “domorodna vrsta” pa je podala 
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN): 

Domorodna vrsta je vrsta, podvrsta 
ali nižji takson, ki živi na območju svoje 
običajne (pretekle ali sedanje) naravne 
razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le 
občasno. To velja tudi za območja, ki jih je 
vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo, 
letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali 
drugimi načini razširjanja3. 

1.1  Kaj je tujerodna vrsta?

Skozi zgodovino človeštva so se postopoma razvila 
potovanja in trgovanje z dobrinami. Z razvojem 
sodobnih prevoznih sredstev v preteklem stoletju 
je mednarodna trgovina popolnoma preoblikovala 
svetovno gospodarstvo. Svetovni izvoz se je v zadnjih 
stotih letih povečal za najmanj štiridesetkrat1.  

Ena največjih okoljskih posledic globalizacije je 
prenos in premeščanje živih organizmov v nova 
okolja. V biologiji vrste, ki so vnesene v nova okolja z 
neposredno ali posredno pomočjo ljudi, imenujemo 
tujerodne vrste. Pripadajo lahko kateri koli skupni 
organizmov – virusom, glivam, rastlinam in živalim. 
Načini njihovega vnosa so zelo raznoliki. 

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta 
in sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst (v nadaljevanju 
Uredba (EU) 1143/2014) vsebuje naslednjo defi-
nicijo izraza tujerodne vrste: 

1 Invazivne tujerodne vrste 
- pojmi in koncepti
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zmanjšujejo odpornost habitatov na invazijo novih 
vrst. Vendar pa se zaradi podnebnih sprememb 
tudi areali domorodnih vrst vse bolj pomikajo proti 
severu ter v višje nadmorske višine. Zato je včasih 
meja med domorodnimi in tujerodnimi vrstami 
zabrisana. Nedavno so strokovnjaki predlagali, da se 
za te vrste uvede nov izraz – novo-domorodna vrsta 
(angl. nenonative), ki ima naslednjo definicijo: 

Novo-domorodne vrste so tiste vrste, ki so se 
geografsko razširile zunaj območja naravne 
razširjenosti in so tam oblikovale nove, 
trajne populacije. Te so nastale kot posledica 
biofizikalnih sprememb okolja, ki jih je povzročil 
človek, ne pa kot posledica neposrednega 
premika vrst s strani človeka, bodisi namernega 
ali nenamernega, ali kot posledica ustvarjanja 
koridorjev, na primer kanalov, cest, cevovodov, 
tunelov. V to kategorijo uvrščamo tiste vrste, ki 
so po letu 1950 premaknile areal za najmanj 
100  km geografske širine ali 100 m višinske 
razlike5.

Včasih je izvor vrste nejasen, vendar pa je populacijska 
dinamika podobna kot pri tujerodnih vrstah. To je še 
posebej pogosto pri manjših organizmih, na primer 
pri virusih, bakterijah ali glivah.  S tem je povezana 
naslednja definicija: 

Kriptogena vrsta je vrsta, za katero ne 
moremo z gotovostjo trditi, ali je domorodna 
ali tujerodna6. 

Poudariti moramo, da je lahko vrsta domorodna 
v enem delu države, v drugem pa tujerodna. Prav 
naselitve ozko sorodnih tujerodnih vrst še pogosteje 
povzročijo medvrstno kompeticijo z domorodnimi 
vrstami, saj imajo vrste podobne ekološke zahteve. 
Poleg tega pa se tujerodne vrste lahko tudi križajo z 
ozko sorodnimi domorodnimi vrstami. To spremeni 
genski sklad in vodi v trajno izgubo genske zasnove 
domorodne vrste (glej Primer 1).

Invazivne tujerodne vrste so podmnožica tujerodnih 
vrst, pri katerih zaznamo negativen okoljski vpliv. 
Uredba EU 1143/2014 ta izraz določa takole: 

Invazivna tujerodna vrsta pomeni tuje-
rodno vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da 
njen vnos ali širjenje ogroža ali ima škodljive 
vplive na biotsko raznovrstnost in povezane 
ekosistemske storitve4. 

Zaradi človekovih posegov v življenjska okolja lahko 
nekatere domorodne vrste v njihovem obstoječem 
arealu povečajo svoje populacije in prav tako 
povzročajo okoljsko in gospodarsko škodo. Kljub 
temu, teh vrst ne obravnavamo kot tujerodne vrste. 
Res pa je, da se za nadzor njihovih populacij včasih 
poslužujemo podobnih upravljavskih ukrepov, kot jih 
uporabljamo za tujerodne vrste4. 

Študije so pokazale, da podnebne spremembe 
pospešujejo ustalitev in širjenje številnih tuje-
rodnih vrst in povečujejo možnosti, da bodo te 
postale invazivne, hkrati pa podnebne spremembe 

Slika 1. Tri vrste iz rodu Impatiens, ki imajo različen status. Navadna nedotika (Impatiens noli-tangere) (a) je domorodna v večjem delu 
Evrope ter v delu Severne Amerike. Breskvica (Impatiens balsamina) (b) je v Evropi tujerodna, a se za zdaj ne širi. Žlezava nedotika 
(Impatiens glandulifera) (c) pa je v mnogih zmernih predelih Evrope invazivna tujerodna vrsta. Fotografije: Zavod Symbiosis. 

(a) (b) (c)
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Skozi zgodovino so ljudje sladkovodne vrste rib 
pogosto prenašali iz njihovih območij naravne 
razširjenosti, še posebej zaradi športnega 
ribolova. 

Včasih so ribe prenašali tudi v sosednje vodotoke. 
V primerih, ko so ti vodotoki pripadali drugemu 
porečju, je to lahko imelo velike negativne 
vplive na domorodne ribe. V daljni preteklosti 
so bila nekatera povodja drugače povezana 
in evolucija vrst je potekala v istem prostoru. 
Kasneje je zaradi tektonskih prelomov prišlo 
do spremembe v toku vodotokov in nekateri 
vodotoki so se začeli stekati v druga povodja. 
Od takrat dalje so bile nekatere populacije rib 
izolirane, njihova evolucija se je nadaljevala 
neodvisno in postopoma so se razvile nove, 
genetsko drugačne populacije, ki jih smatramo 
kot samostojne vrste. Vendar pa so si nekatere 
vrste med sosednjimi porečji ozko sorodne in 
se lahko križajo. Kadar so ljudje vrste namerno 
prenesli v sosednje povodje, je to pogosto 
vodilo v križanje, kar je povzročilo nepovratno 
spremembo genskega sklada domorodnih 
vrst. V nekaterih primerih so tujerodne ribe 
ali križanci prevladali nad domorodno vrsto in 
povzročili njihov velik upad ali celo izumrtje.
 

Dobro dokumentiran je primer upada populacij 
soške postrvi (Salmo marmoratus), velike vrste 
postrvi, ki je domorodna v rekah jadranskega 
povodja. Velja za eno najbolj ogroženih 
sladkovodnih vrst v Evropi. Ko so v te vode 
naselili postrvi iz drugih evropskih povodij, 
je prišlo do križanja. V nekaj desetletjih so 
tujerodne potočne postrvi in križanci postali 
prevladujoči v večini jadranskih rek v Sloveniji. 

Konec preteklega stoletja so začeli z naravo-
varstvenim projektom. V izoliranih delih 
pritokov so našli osem gensko čistih populacij 
soške postrvi. Te so bile od glavnih vodotokov 
s slapovi fizično ločene od nižjeležečih odsekov, 
ki so jih naseljevali križanci. V sklopu projekta 
so v ribogojnicah vzgojili genetsko čiste soške 
postrvi in jih uporabili za poribljavanje v reki 
Soči. Hkrati je bilo naseljevanje tujerodnih 
postrvi zaustavljeno in je od leta 2006 tudi z 
zakonom prepovedano na celotnem območju 
Slovenije. 

Genetska študija je pokazala, da gene tujerodnih 
potočnih postrvi postopoma nadomeščajo 
geni domorodne soške postrvi, kar pomeni, 
da so s projektom uspešno rešili vrsto tik pred 
izumrtjem.7,8

Primer 1. Prenašanje rib je povzročilo izgubo biotske pestrosti

Slika 2. Zaradi križanja s tujerodno potočno postrvjo je bila soška postrv (Salmo marmoratus), ki naseljuje reko Sočo in 
pritoke, že na robu izumrtja. Domorodne postrvi so rešili z naravovarstvenim projektom, v sklopu katerega so v Sočo naselili v 
ribogojnici gojene soške postrvi, ki so jih vzgojili iz zadnjih gensko čistih populacij. Fotografija: Lorenzo Piovesan CC BY SA 3.0. 
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1.2. Poti vnosa tujerodnih vrst

Na področju biologije invazivnih vrst ima izraz vnos 
naslednji pomen: 

Vnos pomeni prenos vrste izven njenega 
naravnega območja razširjenosti zaradi 
človekovega posega4.

Tujerodne vrste so lahko vnesene na veliko različnih 
načinov ali po različnih poteh. Razumevanje poti 
vnosa je ena ključnih informacij pri razvoju strategij 
obvladovanja tujerodnih vrst. Zaradi obsežne 
mednarodne trgovine je nemogoče pričakovati, 
da bi se lahko posvečali vsem potem vnosa. Svoje 
upravljavske napore moramo usmeriti v tiste poti 
vnosa, po katerih k nam prihaja največ tujerodnih vrst 
- govorimo o t. i. prednostnih poteh vnosa. Da bi te 
lahko določili, pa moramo tujerodne vrste razvrščati v 
jasno definirane kategorije. 
 
Najnovejša definicija poti vnosa je opredeljena v 
Uredbi EU 1143/2014 o tujerodnih vrstah in se glasi: 

Poti vnosa pomeni poti in mehanizme vnosa 
in širjenja invazivnih tujerodnih vrst4. 

Zaradi spoznanja, kako pomembno je razumevanje 
poti vnosa tujerodnih vrst, je bilo v preteklih letih 
veliko naporov usmerjenih v oblikovanje primerne 
klasifikacije. Ta je bila kasneje nadgrajena pod okriljem 

Konvencije o biološki raznovrstnosti in od leta 2014 
velja za svetovni standard. Po tej klasifikaciji so poti 
vnosa razdeljene v 6 osnovnih kategorij (slika 3), te 
pa so razdeljene v skupno 44 podkategorij (tabela 1). 
Podrobnejšo razlago vseh kategorij in podkategorij 
so pripravili strokovnjaki Svetovne zveze za varstvo 
narave (IUCN)9. Od sprejema Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) 2017/145410 ta okvir uporabljajo tudi 
države članice EU pri poročanju o izvajanju Uredbe 
EU 1143/2014. 

Slika 4. Najpogostejša pot vnosa tujerodnih rastlin je hortikultura s številnimi vrstami, ki so prinesene kot okrasne vrtne rastline. 
Tujerodne vrste so nato pogoste zanesene na nova območja s prenosom peska in tal. Na fotografijah sta orjaški dežen (Heracleum 
mantegazzianum) in japonski dresnik (Reynoutria japonica). Fotografije: Zavod Symbiosis.

Slika 3. Po avtorjih Hulme in sod. 200811 prepoznavamo tri 
osnovne mehanizme vnosov tujerodnih vrst, ki se naprej delijo 
na šest glavnih poti vnosa. 
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Vir: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1454, Glej IUCN, 2017 
za podrobno razlago posameznih (pod)kategorij. 

1. Izpustitev v naravo
1.1 Biotično varstvo

1.2 Obvladovanje erozije/stabilizacija sipin (protivetrni 
pasovi, žive meje itd.)

1.3 Ribiške dejavnosti v naravi (vključno s športnim 
ribolovom) 

1.4 Lovstvo 

1.5 „Izboljšanje“ krajine/rastlinstva/živalstva v naravi 

1.6 Vnos zaradi ohranjanja ali upravljanja prostoživečih 
živalskih in rastlinskih vrst

1.7 Izpustitev v naravo zaradi uporabe (razen že 
navedene, npr. krzno, prevoz, uporaba v zdravstvene 
namene)

1.8 Namerna izpustitev iz drugih razlogov

2. Pobeg iz zaprtega prostora
2.1 Kmetijstvo (vključno s surovinami za biogoriva) 

2.2 Akvakultura/marikultura

2.3 Botanični vrt/živalski vrt/akvarij (z izjemo hišnih 
akvarijev) 

2.4 Hišne živali/akvarijske vrste/terarijske vrste (vključno 
z živo hrano za take vrste)

2.5 Rejne živali (vključno z živalmi, ki so pod omejenim 
nadzorom) 

2.6 Gozdarstvo (vključno s pogozdovanjem ali 
ponovnim pogozdovanjem)

2.7 Vzreja za krzno 

2.8 Vrtnarstvo 

2.9 Za okrasne namene, ki niso vrtnarstvo 

2.10 Raziskave in gojenje ex situ (v objektih) 

2.11 Živa hrana in živa vaba 

2.12 Drugi pobegi iz zaprtega prostora

3. Transport – onesnaževalo
3.1 Drevesničarski material kot onesnaževalo 

3.2 Onesnažena vaba 

3.3 Onesnažena hrana in krma (vključno z živo hrano in 
krmo) 

Tabela 1. Pregled standardizirane kategorizacije poti vnosa tujerodnih vrst. 

3.4 Onesnaževalo na živalih (razen parazitov, vrst, ki jih 
prenese gostitelj/vektor)

3.5 Paraziti na živalih (vključno z vrstami, ki jih prenese-
ta gostitelj in vektor)

3.6 Onesnaževalo na rastlinah (razen parazitov, vrst, ki 
jih prenese gostitelj/vektor)

3.7 Paraziti na rastlinah (vključno z vrstami, ki jih prene-
seta gostitelj in vektor)

3.8 Onesnažen semenski material 

3.9 Trgovina z lesom 

3.10 Prevoz materiala iz habitata (prst, rastlinstvo itd.)

4. Transport – slepi potnik
4.1 Oprema za trnkarjenje/ribolov

4.2 Zabojnik/razsuti tovor

4.3 Slepi potniki v zrakoplovu ali na njem

4.4 Slepi potniki na ladji/čolnu (z izjemo balastne vode 
in pritrjevanja na trup)

4.5 Stroji/oprema 

4.6 Ljudje in njihova prtljaga/oprema (zlasti turizem)

4.7 Organski material za embalažo, zlasti leseno 
embalažo 

4.8 Balastna voda ladje/čolna 

4.9 Obrast na trupu ladje/čolna

4.10 Vozila (avtomobil, vlak itd.) 

4.11 Druga prevozna sredstva

5.1 Koridor
5.1 Povezane vodne poti/porečja/morja

5.2 Predori in kopenski mostovi 

6. Spontano širjenje

6.1 Naravna razpršitev invazivnih tujerodnih vrst, ki so 
bile vnesene prek poti vnosa od 1 do 5, čez meje

1.3. Potek invazije

Zaradi obsežne svetovne trgovine, je na nova 
območja vsako leto zanesenih na tisoče vrst. Vendar 
pa je težko napovedati, kakšni bodo izidi teh vnosov. 

Ko vrsta premaga geografske ovire, bodisi z namerno 
ali nenamerno pomočjo človeka, se znajde v novem 
okolju. Vrsta lahko preživi le, če so ekološki pogoji 
dovolj podobni tistim v domorodnem okolju ali pa se 
je vrsta nanje sposobna prilagoditi (aklimatizirati). 

Da bi tujerodna vrsta uspešno oblikovala trajne 
populacije, mora preiti tudi reproduktivne ovire. 
Izid je pogosto odvisen od števila osebkov v novem 
okolju, razmnoževalne strategije in mobilnosti vrst. 
Vendar, tudi če tujerodne vrste uspešno oblikujejo 
trajne populacije, lahko te ostanejo majhne in take 
tujerodne vrste v okolju ne povzročijo bistvenih 
sprememb. Le nekatere tujerodne vrste se začnejo 
hitro širiti in povzročati negativne vplive na okolje. V 
zvezi s tem so ključni naslednji izrazi: 
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Prehodna tujerodna vrsta je tujerodna 
vrsta, ki se na nekem območju pojavlja le 
občasno. Lahko se celo občasno razmnožuje, 
vendar ne tvori trajnih populacij in se vzdržuje 
le s ponovnimi naselitvami. Za te vrste včasih 
uporabljamo tudi izraz aklimatizirana vrsta. 

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

Nekatere tujerodne vrste so lahko naturalizirane 
več desetletij, preden se, bodisi zaradi evolucijske 
adaptacije ali sprememb v okolju (npr. zaradi 
podnebnih sprememb), začnejo širiti. Zato je 
pomembno, da tudi te vrste spremljamo in uvedemo 
ustrezne ukrepe takoj, ko se začnejo prostorsko širiti. 

Biologija invazivnih vrst se sicer pretežno posveča 
invazivnim tujerodnim vrstam. Gre za razmeroma 
majhen delež vseh tujerodnih vrst, ki so zanesene na 
nova območja. Vendar se zaradi obsežne svetovne 
trgovine njihovo število stalno povečuje. Zaradi 
jasnosti tu ponovno navajamo definicijo pojma 
invazivna tujerodna vrsta: 

Invazivna tujerodna vrsta pomeni tuje-
rodno vrsto, za katero je bilo ugotovljeno, da 
njen vnos ali širjenje ogroža ali ima škodljive 
vplive na biotsko raznovrstnost in povezane 
ekosistemske storitve4. 

Za popolno razumevanje te definicije moramo 
poznati tudi pomen izrazov biotska raznovrstnost ter 
ekosistemske storitve. 

Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost 
živih organizmov iz vseh virov, vključno s 
kopenskimi, morskimi in drugimi vodnimi 
ekosistemi in ekološkimi kompleksi, katerih 
del so; to zajema raznovrstnost znotraj 
vrst in med vrstami ter raznovrstnost 
ekosistemov12.

Ekosistemske storitve pomeni nepo-
sredne in posredne prispevke ekosistemov 
k človekovi dobrobiti13. 

Iz tega sledi, da kot invazivne obravnavamo tiste 
tujerodne vrste, ki imajo negativne vplive na 
domorodne vrste, habitate ali ekosisteme, ali pa 
spreminjajo ekosistemske procese, od katerih smo 
posredno odvisni tudi ljudje. 

Čeprav so te definicije navidez jasne, v praksi ni tako 
preprosto določiti, kdaj je vrsta invazivna. Dejstvo 
je, da je opredelitev negativnega vpliva odvisna od 
naše sposobnosti, da zaznamo spremembe v okolju. 
Spremembe zaradi tujerodnih vrst so postopne in, 
dokler je tujerodna vrsta maloštevilna in le lokalno 
razširjena, tudi težko zaznavne. Ko se vrsta razširi in 
postanejo vplivi bolj očitni, pa imamo pogosto malo 
informacij o stanju pred invazijo, zato težko jasno 
opredelimo, kako velike spremembe je povzročila 
tujerodna vrsta. 

TUJERODNA VRSTA
PREHODNA TUJERODNA VRSTA
NATURALIZIRANA TUJERODNA VRSTA

INVAZIVNA TUJERODNA VRSTA GEOGRAFSKE OVIRE

OKOLJSKE OVIRE

REPRODUKTIVNE OVIRE

ŠIRJENJE

Slika 5. Različne ovire, s katerimi se soočajo tujerodne vrste v različnih fazah invazije (prirejeno po Richardson et al., 2000).
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1.4 Pospeševalci invazije tujerodnih vrst

Glavni razlog za invazijo tujerodnih vrst je transport 
dobrin, ki prihajajo z vsega sveta. V letu 2019 je 
bilo več kot 90 % blaga prepeljanega z ladijskim 
prevozom14. V preteklih 70 letih se je razvil 
kontejnerski ladijski prevoz. Z uveljavitvijo zaprtih 
ladijskih zabojnikov se je povečala možnost, da 
bodo tujerodne vrste žive dosegle nove kontinente. 
Povečala pa se je tudi velikost kontejnerskih ladij. Če 
so prve ladje lahko sprejele 500 do 800 zabojnikov, 
je danes na eni ladji več kot 5000, na nekaterih celo 
več kot 20.000 zabojnikov.15 

Letalski prevoz je sicer manj pogosto uporabljen za 
prevoz dobrin, vendar je pomemben za transport 
hitreje pokvarljivega ali dragocenejšega blaga. To 
lahko vključuje tudi žive rastline in živali na katerih 
so lahko kot onesnaževala prisotne tujerodne vrste. 

V mnogo večji meri se letalski prevoz uporablja 
za prevoz potnikov. Tujerodne vrste so lahko 
onesnaževala na različnem blagu ali slepi potniki 
v letalih. Tudi ljudje lahko namerno ali nenamerno 
prenašajo tujerodne vrste. Obseg potovanja ljudi z 
letali je bil vsaj pred epidemijo novega koronavirusa  
izjemno velik. V letu 2017 so letalske družbe 
prepeljale približno 4.3 miljarde potnikov, torej kar 
60 % svetovne populacije16. V letu 2020 smo lahko 
sledili širjenju virusa SARS-CoV-2, povzročitelja 
bolezni COVID-19. Analiza podatkov je pokazala, 
da so potniki iz Kitajske že konec januarja 2020 na 
nova območja vsak dan prenesli 1,5 primera bolezni 
COVID-19.17 

Slika 6. Za vse dejavnike, ki pospešujejo invazijo tujerodnih vrst, pričakujemo, da se bodo v prihodnje še povečevali. 

TRGOVINA IN TRANSPORT PODNEBNE SPREMEMBE

RABA ZEMLJIŠČ IN DEGRADACIJA

TURIZEM

IZGUBA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Drug pomemben dejavnik, ki pospešuje invazije so 
podnebne spremembe. Zarad višanja temperatur 
pričakujemo taljenje ledu na Arktiki, kar bo odprlo 
nove ladijske poti in nove povezave med pristanišči. 
Zaradi spremenjenih podnebnih razmer lahko 
pričakujemo, da bodo v kmetijstvu in gozdarstvu 
prešli na gojenje novih vrst. Morda se bodo zaradi  
prilagajanja kmetijstva na podnebe spremembe 
spremenile tradicionalne tržne poti.18

Zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo 
tudi spremenjene abiotske dejavnike v novem 
okolju. Podnebne spremembe bi lahko vplivale na 
vitalnost in uspešnost domorodnih ali tujerodnih 
vrst. Ni še popolnoma jasno, ali bi to lahko dalo 
prednost tujerodnim vrstam. Skoraj zagotovo pa 
bodo višje zimske temperature omogočile preživetje 
in naturaliziracijo nekaterim vrstam, ki so se do zdaj 
v severnih predelih pojavljale le prehodno.17

Raba zemljišč ter degradacija življenjskih okolij 
lahko bistveno pospeši invazijo tujerodnih rastlin. 
Številne tujerodne rastline so pionirske rastline, 
ki se zlahka ustalijo na razgaljenih tleh, kjer je bila 
prvotna vegetacija odstranjena. Širjenje invazivnih   
tujerodnih rastlin lahko pospeši tudi opuščanje rabe 
zemljišč  (glej Primer 5). 
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1.5 Ali lahko predvidimo posledice?

Eden največjih izzivov pri upravljanju s tujerodnimi 
vrstami je nepredvidljivost. Preživetje tujerodne 
vrste v novem okolju ali njeno širjenje je odvisno od 
številnih dejavnikov. 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila v zvezi z 
invazijami uveljavljena hipoteza, imenovana “pravilo 
deset”. Predvidevali so, da se v novem okolju ustali 
približno 10 % tujerodnih vrst, od teh pa jih 10  % 
(torej 1 % vseh vnesenih vrst) povzroči pomembne 
negativne vplive. Vendar pa ta hipoteza ni bila nikoli 
empirično dokazana in novejše študije niso ponudile 
prav nobenega dokaza o njeni pravilnosti. Nasprotno 
je meta-analiza številnih objavljenih podatkov 
pokazala, da se kar 25 % vnesenih tujerodnih rastlin 
in nevretenčarjev in 50 % vretenčarjev v novem okolju 
uspešno ustali. Deleža vrst, ki imajo pomemben 
vpliv, s to analizo niso uspeli ugotoviti.19 

Pomembno orodje pri napovedovanju posledic 
vnosov tujerodnih vrst so presoje tveganja za 
naravo. S temi postopki lahko ugotovimo, za katere 
vrste obstaja večja verjetnost, da bodo v okolju 
zunaj njihovega območja naravne razširjenosti 
invazivne20. Presoje tveganja so tudi obvezni del 
v postopkih pridobivanja dovoljenj za namerno 
naselitev tujerodnih vrst. Podoben pristop pa 
lahko uporabimo tudi ob odkritju nove, običajno 
nenamerno naseljene, tujerodne vrste. Zelo pomem-
bno je, da ocenimo, ali ta vrsta predstavlja grožnjo in 
bi jo morali odstraniti ali pa je neškodljiva. 

Za ocene tveganja se pogosto uporabljajo 

standardizirani protokoli (celovit pregled je 
objavljen na spletni strani Regional Euro-Asian 
Biological Invasions Centre (REABIC)21). Ti vodijo 
strokovnjake skozi vprašanja, ki se nanašajo 
na značilnosti in možne vplive tujerodnih vrst. 
Odločitev je sprejeta na podlagi ekspertnega 
znanja, literature ter posvetovanja s strokovnjaki 
iz drugih držav. Kadar je tujerodna vrsta invazivna 
v državah s podobnimi podnebnimi razmerami 
in življenjskimi okolji, jo moramo obravnavati kot 
potencialno invazivno tujerodno vrsto. Včasih te 
vrste tudi uvrstimo na t. i. opozorilni seznam, 
ki nam omogoča bolj usmerjeno obravnavo 
tujerodnih vrst. 

Ocene tveganja se uporabljajo tudi pri 
uveljavljanju zakonskih omejitev trgovanja s 
tujerodnimi vrstami, s katerimi želimo preprečiti 
njihov vnos. Katerikoli zakonski ukrep, ki vpliva 
na prosto trgovanje, je treba upravičiti, sicer 
bi lahko prišlo do kršenja pravil Svetovne 
trgovinske organizacije. Metodologija ocene 
tveganja, ki se za območje Evropske unije izvaja 
za potrebe uveljavitve zakonske prepovedi 
uvoza, je določena z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2018/968 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi 
vrstami. 

Slika 7. Enoletna suholetnica (Erigeron annuus) je bila v Slovenijo vnesena sredi 19. stoletja. Dolgo je bila razmeroma redka tujerodna 
vrsta, v zadnjih desetletjih pa se je začela širiti na ruderalnih rastiščih in travnikih. Zdaj velja za eno najbolj razširjenih tujerodnih 
rastlin v Sloveniji. Fotografija: Zavod Symbiosis. 
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Primer 2. Ocena tveganja kot orodje za napovedovanje širjenja 
invazivnih rastlin 

V okviru projekta Sava TIES so bile izdelane 
ocene tveganja za več tujerodnih rastlin, ki so 
vsaj lokalno v porečju Save že invazivne. Ocene 
tveganja so bile izdelane za celotno območje 
porečja Save, ki se razteza prek Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije.  

Ocene tveganja so bile izdelane za navadno 
amorfo (Amorpha fruticosa), japonski dresnik 
(Reynoutria japonica), češki dresnik (R. x 
bohemica), sahalinski dresnik (R. sachalinensis), 
kanadsko zlato rozgo (S. canadensis) in orjaško 
zlato rozgo (S. gigantea). 

Uporabljena je bila metodologija “Non-native 
Risk Assessment (NNRA)”.22,23 Ta omogoča 
natančno oceno tveganja v vseh fazah invazije. 
Metodologija je tudi dovolj podrobna, da jo je 
mogoče uporabiti v postopkih dokazovanja 
nujnosti zakonskih omejitev in je skladna z 
zahtevami, ki so navedene v Prilogi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) 2018/968 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi 
z invazivnimi tujerodnimi vrstami.  

Slika 8. Navadna amorfa (Amorpha fruticosa), japonski in češki dresnik (Reynoutria japonica in Reynoutria x bohemica) ter 
kanadska in orjaška zlata rozga (Solidago canadensis in Solidago gigantea)  so v porečju Save že močno razširjene. Ocena 
tveganja je potrdila njihov velik invazivni potencial, zato bi bilo za preprečitev njihovega širjenja nujno sprejeti ustrezne 
ukrepe. Fotografije: Zavod Symbiosis.

Študija je pokazala, da so navadna amorfa, 
japonski in češki dresnik ter kanadska in 
orjaška zlata rozga na območju porečja Save 
močno invazivni in obstaja visoko tveganje za 
vnose na nova območja. Vse te vrste imajo 
tudi velik potencial širjenja ter velike okoljske 
vplive. 

Sahalinski dresnik je v porečju Save zmerno 
invaziven. Verjetnost vnosa in ustalitve na 
območju, za katero se je izvajala ocena 
tveganja, je zmerna. Sahalinski dresnik je 
nekoliko bolj razširjen le v Sloveniji, zato so 
strokovnjaki ocenili, da je invazivni potencial te 
vrste nekoliko manjši kot pri drugih presojanih 
vrstah. 

Vir: Oikon, 201924 
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1.6 Vplivi invazivnih tujerodnih vrst

Vplivi invazivnih tujerodnih vrst so zelo raznoliki, 
zaradi številnih spremenljivk v okolju pa jih včasih 
težko prepoznamo. Še posebej v zgodnjih fazah 
invazije je tujerodne vrste težko odkriti, njihovi vplivi 
pa so pogosto majhni. Ko pa zaznamo, da se vrsta 
širi, pa prvotno stanje ne obstaja več. Da bi ugotovili 
dejanske vplive invazivnih tujerodnih vrst, moramo 
izvesti zahtevne ekološke raziskave, ki pogosto 
vključujejo primerjavo površin z in brez določene 
invazivne tujerodne vrste. 

Invazivne tujerodne vrste lahko vplivajo na 
domorodne vrste, habitate in ekosisteme. Tujerodne 
rastline pogosto oblikujejo goste sestoje in izrivajo 
domorodne vrste, bodisi z zmanjšanjem razpoložljive 
svetlobe in/ali z alelopatskimi snovmi (biokemijske 
spojine, ki zavirajo rast drugih organizmov). Številne 
tujerodne rastline so tudi bolj gorljive, zato se poveča 
verjetnost požarov, ki lahko vodi v izgubo habitatov. 

Še bolj raznoliki so vplivi tujerodnih živali. Naseljene 
živali so lahko plenilci ali rastlinojedi, ki lahko 
zmanjšajo številčnost domorodnih vrst. Med tuje-
rodnimi in domorodnimi vrstami lahko pride tudi 
do tekmovanja za vire ali prostor. Številne tujerodne 

Slika 9. Poenostavljen prikaz različnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst. Z neposrednim vplivom na domorodne vrste in habitate 
imajo te vrste različne okoljske in socio-ekonomske posledice. Vir: IUCN, Invasive alien species and sustainable development25 

živali so škodljivi organizmi domorodnih rastlin in 
lahko povzročijo bistven upad njihovih populacij. 
Podobne vplive imajo lahko tudi tujerodne glive. 
Rastline, alge, mikroorganizmi ali drobne živali se 
lahko množično nezaželeno pritrjajo na nekatere 
površine – govorimo o obraščanju organizmov (angl. 
biofouling). 

Invazivne tujerodne vrste imajo že po definiciji vedno 
negativne vplive na biotsko raznovrstnost, vendar 
pa so njihovi vplivi še bolj daljnosežni. Ko se njihove 
populacije povečajo, lahko na primer povzročijo 
degradacijo habitatov, spremenijo hidrologijo ali 
povečajo erozijo prsti. Povzročijo lahko upad ali pa so 
vsaj dodatni pritisk na populacije domorodnih vrst. 
Zaradi tujerodnih vrst lahko pride do sprememb v 
primarni produkciji. Nekatere tujerodne vrste imajo 
tudi socio-ekonomske posledice. To je še posebej 
izrazito pri škodljivcih in boleznih rastlin ali živali, 
ki lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo v 
kmetijstvu ali gozdarstvu. Številne tujerodne vrste 
so tudi nevarne za zdravje ljudi. Med njimi niso le 
virusi in bakterije pač pa tudi rastline in živali, ki so 
strupene za ljudi. 
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1.7  Kako velika je grožnja tujerodnih 
vrst? 

Z naraščanjem trgovine in potovanja ljudi tudi 
število vrst, ki so zanesene na nova območja, 
stalno narašča. Analiza obsežnih zbirk podatkov, ki 
so jo izvedli leta 2017, je pokazala, da se je število 
novo ugotovljenih tujerodnih vrst v zadnjih 200 
letih močno povečalo. Več kot tretjina prvih najdb 
tujerodnih vrst v teh dvesto letih je iz obdobja 
1970–201426. Ob povečevanju števila tujerodnih vrst 
je med njimi tudi vse več takšnih, ki so invazivne 
in negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost. 
Invazivne tujerodne vrste veljajo za enega največjih 
okoljskih izzivov in pomembno prispevajo k izgubi 
biotske raznovrstnosti. 

Velik izziv pri ugotavljanju razsežnosti pritiskov 
zaradi tujerodnih vrst je tudi pomanjkanje kako-
vostnih podatkov. V državah porečja Save je 
monitoring biotske raznovrstnosti slabše razvit, še 
manj pozornosti pa je bilo v preteklosti namenjeno 
tujerodnim vrstam. Vendar se je to v zadnjih letih 
izboljšalo in tudi v teh državah beležimo vse 
več študij o tujerodnih vrstah. Znane podatke o 
tujerodnih vrstah so zbrali v okviru pobude Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF). Leta 2020 so 
objavili posodobljen Svetovni register vnesenih in 
invazivnih vrst. Podatki za države porečja Save so 
prikazani v Tabeli 2. 

Slika 10. Kumulativno število kopenskih tujerodnih vrst v 11 severnoevropskih državah kaže, da njihovo število stalno narašča. 
Največji delež tujerodnih vrst so primarni proizvajalci (rastline), med katerimi so bile številne prinesene kot okrasne rastline. Število 
nevretenčarjev se je precej povečalo z razvojem tehnično naprednih in hitrejših oblik transporta. Vir: Evropska okoljska agencija, 
kazalnik je bil zadnjič posodobljen leta 201732. 

Tabela 2. Pregled števila tujerodnih vrst v državah porečja 
Save po podatkih Global Biodiversity Information Facility (GBIF), 
objavljenih leta 2020.

              Država

Takson.
skupina

Bosna in 
Hercegovina Hrvaška Slovenija Srbija

Bakterije ni podatka ni podatka ni podatka 8

Kromisti ni podatka 47 50 ni podatka

Glive 8 ni podatka 341 8

Rastline 375 822 437 256

Živali 82 461 426 146

Viri: Maslo et al., 202027; Boršić et al., 202028; de Groot et al., 

202029; Rat et al., 202030

V vseh državah porečja Save pa je še vedno premalo 
podatkov o razširjenosti tujerodnih vrst in o njihovih 
vplivih. V projektu Sava TIES so bila razvita nova 
orodja, ki bodo v prihodnje olajšala zbiranje podatkov 
na terenu (glej Primer 4). 

Zaradi pomanjkanja zgodovinskih podatkov na 
Balkanu lahko trende v številu kopenskih tujerodnih 
vrst opazujemo le iz podatkov 11 severnoevropskih 
držav. Tudi v tem primeru prevladujejo tujerodne 
rastline. Število tujerodnih nevretenčarjev je začelo 
naraščati po letu 1950 z razvojem modernih oblik 
transporta in uveljavitvijo globalne trgovine31. 

Št
ev

ilo
 tu

je
ro

dn
ih

 v
rs

t



18 1   Invazivne tujerodne vrste - pojmi in koncepti

Primer 3. Kartiranje tujerodnih vrst

Slika 11. Zaslonske slike mobilne aplikacije Invazivke (Vir: Google Play - Invazivke). 

Podatki natančnega kartiranja so ključni za 
načrtovanje ukrepov obvladovanja. To so 
osnovni podatki, na podlagi katerih lahko 
ocenimo prostorsko razširjenost tujerodnih 
vrst in kasneje tudi spremljamo učinkovitost 
ukrepov. 

V Sloveniji je bil informacijski sistem za tujerodne 
vrste izdelan leta 2017 v okviru projekta LIFE 
ARTEMIS. Namizno in mobilno (Androidno) 
aplikacijo Invazivke so začeli uporabljati številni 
uporabniki. Do konca projekta, oktobra 2020, 
je zbirka vsebovala skoraj 75.000 podatkov 
o tujerodnih vrstah. Od teh jih je bilo več kot 
18.000 zbranih z mobilno aplikacijo. 

Aplikacijo Invazivke lahko uporabljate v namizni 
različici na www.invazivke.si ali si z Google Play 
naložite mobilno aplikacijo. 

Podobno orodje je bilo razvito tudi na 
Hrvaškem, in sicer na osnovi aplikacije, ki so 
jo razvili v Skupnem raziskovalnem središču 
Evropske komisije (Joint Research Centre of the 
European Commission), ki vodi tudi pobudo 
European Alien Species Information Network 
(EASIN).

Drugi dve državi porečja Save pa še nista imeli 
ustreznega orodja za kartiranje tujerodnih vrst. 
Konzorcij projekta Sava TIES je z EASIN sklenil 
dogovor, da v aplikacijo dodajo geografske 
podlage za območje porečja Save ter 32 ključnih 
tujerodnih vrst, ki so še posebej pomembne za 
to območje. V aplikacijo so bile dodane možnosti 
za zbiranje dodatnih informacij, ki so še 
posebej pomembne za upravljavce zavarovanih 
območij. Na terenu lahko beležijo na primer 
tudi habitat tujerodne vrste, gostoto, stopnjo 
okrnitve narave, poti vnosa. Ta aplikacija je bila 
prevedena v srbščino in ijekavico, enega od 
uradnih jezikov v Bosni in Hercegovini. 
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2.1 Odzivanje na invazije

Ob večjem številu študij na področju biologije 
invazivnih tujerodnih vrst je tudi vse več dokazov, da so 
invazivne tujerodne vrste ena glavnih in naraščajočih 
groženj biotski raznovrstnosti, prehranski varnosti 
ter zdravju ljudi in živali. Ker se bodo dejavniki, 
ki pospešujejo invazije, le še povečevali je nujno, 
da države sprejmejo učinkovite mehanizme za 
spopadanje s temi grožnjami. 

Ukrepe za obvladovanje tujerodnih vrst lahko 
uvedemo na kateri koli stopnji invazije. Vendar pa se 
možnosti za učinkovito obvladovanje tujerodnih vrst z 
naraščanjem številčnosti in prostorskim širjenjem vrst 
precej zmanjšujejo. Ker je invazivnost težko napovedati 
in smo pri tem soočeni z veliko neznankami, se bodisi 
pri dovoljevanju namernih naselitev ali pri odločanju 
v zvezi z uveljavitvijo ukrepov obvladovanja, uporablja 
previdnostno načelo. 

Glede na fazo invazije imamo na voljo več možnosti 
obvladovanja: preventivni ukrepi, ukrepi zgodnjega 
obveščanja in hitrega odzivanja ter ukrepi za 
izkoreninjenje in zatiranje.  

2 Obvladovanje 
invazivnih tujerodnih vrst

2.2. Preventivni ukrepi

Prva izbira pri obvladovanju tujerodnih vrst so 
vedno preventivni ukrepi, saj so ti najbolj učinkoviti 
in najcenejši. S temi ukrepi si prizadevamo, da bi 
preprečili vnos tujerodne vrste. To lahko vključuje 
zakonske omejitve namernega naseljevanja 
tujerodnih vrst ali pa je pred naselitvijo vsaj obvezna 
izdelava presoje tveganja. Če je za vrste že dovolj 
dokazov, da so invazivne, se lahko zanje zakonsko 
prepovesta prevoz in uvoz. Vendar pa je treba zaradi 
skladnosti s predpisi Svetovne trgovinske organizacije 
o enotnem trgu vse ukrepe, ki omejujejo prosto 
trgovanje, znanstveno utemeljiti z oceno tveganja. 

Od leta 2016 Evropska unija uveljavlja stroge 
prepovedi za več invazivnih tujerodnih vrst, ki 
zadevajo Unijo, za katere veljajo določila Uredbe (EU) 
1143/2014. Vrste so določene z izvedbeno uredbo 
Evropske komisije, ki se periodično posodablja. Do 
marca  2021 je bilo na seznam tujerodnih vrst, ki 
zadevajo Unijo, uvrščenih 66 vrst32. 

Omejitve glede premikov in uvoza blaga so določene 
tudi za preprečitev vnosa nekaterih škodljivcev rastlin, 
ki so tujerodnega izvora. Predpisi s področja zdravja 
rastlin vključujejo tudi ukrepe karanten in strogega 
nadzora na mejah. 
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Primer 4. Pravni mehanizmi v državah Savskega porečja

Slika 12. Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) je v vseh državah porečja Save regulirana tujerodna vrsta. Lastniki 
zemljišč so obvezani izvajati ukrepe za preprečitev širjenja te invazivne rastline, ki je škodljiva za zdravje ljudi in povzroča 
tudi velike izgube v kmetijstvu. Fotografija: Zavod Symbiosis. 

Del projekta Sava TIES je namenjen tudi pripravi 
predlogov pravnih rešitev za učinkovitejše 
obvladovanje tujerodnih vrst za odločevalce v 
posameznih državah. 

V procesu razvoja smiselnih priporočil smo 
analizirali obstoječe ključne politike, ki so 
pomembne za obvladovanje invazivnih tuje-
rodnih vrst. Partnerji projekta Sava TIES so pod 
vodstvom zunanjega strokovnjaka pripravili 
obsežen pregled vseh pravnih in strateških 
dokumentov, ki se vsaj v delu nanašajo na 
tujerodne rastline33. Ta dokument je bil podlaga 
za pripravo priporočil za izboljšavo trenutnih 
pravnih okvirjev za obvladovanje invazivnih 
tujerodnih vrst v državah porečja Save. 

Rezultati analize politik nas niso presenetili.   
Upravljavci zavarovanih območij se pri delu 
s tujerodnimi vrstami srečujejo s številnimi 
izzivi, med katerimi so številni povezani s slabo 
razvitimi pravnimi sistemi. Zato prihaja do težav 
pri iskanju ustreznih rešitev za preprečevanje 
vnosa in obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst. 

Naselitev tujerodnih vrst je v vseh analiziranih 
državah prepovedana. Le v izjemnih primerih 
se lahko namerna naselitev dovoli na podlagi 
pozitivne ocene pri presoji tveganja  za  naravo. 

Po drugi strani pa so mehanizmi za preprečevanje 
nenamernih naselitev, ki močno prevladujejo, še 
vedno slabo razviti. Poleg tega tudi ni nobenih 
mehanizmov za zgodnje odkrivanje in hitro 
odzivanje. Edina izjema je Hrvaška, ki je že 
sprejela poseben predpis za področje invazivnih 
tujerodnih vrst, ki daje ustrezno pravno podlago 
za izvajanje Uredbe (EU) 1143/2014. Hrvaška je 
za zdaj tudi edina država, ki je sprejela pravne 
podlage v zvezi z institucionalno delitvijo 
nalog. V Bosni in Hercegovini, Srbiji in Sloveniji 
institucionalni okvirji za delo s tujerodnimi 
vrstami še niso ustrezno vzpostavljeni. Reševanje 
problematike tujerodnih vrst še vedno poteka od 
primera do primera. 

Obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst pred-
stavlja velik izziv zaradi raznolikosti vrst in poti 
vnosa, pa tudi zaradi številnih deležnikov, ki so 
ali bi morali biti vključeni v njihovo obravnavo. 
V vseh analiziranih državah se s tujerodnimi 
vrstami prednostno ukvarjajo okoljski sektorji, v 
pravne okvire drugih sektorjev pa so vključena 
le posamezna razpršena določila v zvezi 
preprečevanjem ali obvladovanjem invazivnih 
tujerodnih vrst. V nadaljevanju bi bilo treba 
nameniti več naporov, da bi tujerodne vrste 
obravnavali ob upoštevanju ekosistemskega 
pristopa in bi jim pozornost namenjali vsi sektorji.  
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Slika 12. Po ustalitvi se populacije tujerodne vrste povečujejo in prostorsko širijo. Če nam ne uspe preprečiti naselitve ali smo 
neuspešni pri njihovi odstranitvi v zgodnjih fazah širjenja, so potrebni stalni ukrepi za njihovo zatiranje. S širjenjem populacij hitro 
naraščajo tudi stroški njihovega obvladovanja. Prirejeno po Zidar et al., 202034 

2.3 Zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje

Naslednja raven obrambe pred invazivnimi tujerod-
nimi vrstami so ukrepi zgodnjega obveščanja in 
hitrega odzivanja (ZOHO), s katerimi si prizadevamo, 
da bi nove tujerodne vrste zaznali v zgodnjih fazah 
invazije. Vendar pa so tujerodne vrste v začetnih fazah 
maloštevilne, zato odkrivanje teh vrst ni preprosto. 

Zgodnje odkrivanje lahko vključuje usmerjeno iskanje 
tujerodnih vrst, na primer na območjih, kjer je večja  
verjetnost vnosa (npr. pristanišča, letališča), ali pa na 
območjih z večjo naravovarstveno vrednostjo, kjer je 
prisotnost tujerodnih vrst še manj zaželena. Ko pride 
do odkritja nove tujerodne vrste, je treba oceniti, kako 
veliko grožnjo predstavlja. Če je vrsta (potencialno) 
invazivna, je treba v najkrajšem času izvesti ukrepe 
za njihovo odstranitev iz narave. Če ukrepi zgodnjega 
obveščanja in hitrega odzivanja niso uspešni, lahko 
tujerodna vrsta v kratkem času postane tako številčna, 
da njenega širjenja ni več mogoče ustaviti. 

Za izvajanje ukrepov z ZOHO potrebujemo dovolj 
kadrov na različnih institucijah. Vloge in pooblastila 
morajo biti jasno razdeljeni, zato da je ob najdbi 
tujerodne vrste potek ukrepanja jasen. V ta namen se 
lahko pripravijo načrti za hitro odzivanje, v katerih se 
jasno opredeli vloge vseh sodelujočih organizacij. 

2.4 Izkoreninjenje in zatiranje

Ko so tujerodne vrste že prisotne v okolju, jih lahko 
poskušamo izkoreniniti. To je pogosto povezano 
z velikimi stroški, saj je aktivnosti običajno treba 
ponavljati več let. 

Če je tujerodna vrsta že močno razširjena, popolna 
odstranitev ni več mogoča. Kljub temu lahko izvajamo 
določene ukrepe za zatiranje vrste, s katerimi ublažimo 
njene vplive. Če zmanjšamo populacije, se tudi njeni 
vplivi zmanjšajo na sprejemljivo raven. Ukrepi zatiranja 
tujerodnih vrst so še dražji, poleg tega pa tudi trajni, 
zato lahko pomenijo za države precejšnje finančno 
breme. 

Odstranjevanje tujerodnih vrst poteka na različne 
načine. Izbira metod je odvisna predvsem od biologije 
vrste, značilnosti območja, kjer se nahaja, in pravnih 
možnosti. Opis metod presega namen tega priročnika. 
Na tem mestu naj omenimo le, da metode delimo na 
mehanske metode (npr. izkopavanje, košnja, rezanje, 
lov s pastmi), kemijske metode (uporaba pesticidov) ali 
biološke kontrole (namerni vnos škodljivca, ki zmanjša 
številčnost tujerodne vrste).  

Vnos tujerodne vrste Čas
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Slika 13. Pregled možnih ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami in načinov odločanja. Prirejeno po Wittenberg & Cock, 200135.
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Primer 5. Revitalizacija travišč v Naravnem parku Lonjsko polje

Slika 14. Območja v Naravnem parku Lonjsko polje, ki jih gosto prekriva navadna amofra (Amorpha fruticosa) so najprej 
mulčili, nato pa so uvedli pašo. Fotografija: Naravni park Lonjsko Polje.

Naravni park Lonjsko polje leži na zahodu 
Hrvaške, v srednjem toku reke Save. Zavarovano 
območje obsega naravno poplavno ravnico, 
del katere je od leta 1980 tudi retencijska 
površina v sklopu protipoplavnega sistema. V 
90-tih letih prejšnjega stoletja je na to območje 
močno vplivala hrvaška osamosvojitvena vojna, 
zaradi katere so lokalni kmetje prenehali s 
pašo. Opuščanje rabe v kombinaciji z naravnim 
razlivanjem voda je vodilo v nenadzorovano 
širjenje invazivnih rastlin, še posebej navadne 
amorfe (Amorpha fruticosa). Travišča je v nekaj 
letih preraslo gosto grmičevje. Skoraj polovica 
obsežnih površin, kjer so bili prej pašniki, so v 
celoti ali delno prerasle invazivne rastline. 

Javna ustanova Naravni park Lonjsko polje je 
začela zavarovano območje upravljati leta 1999 
in kmalu so začeli z zatiranjem navadne amorfe. 
Prve aktivnosti so bile izvedene z donacijami 
EECONET Action Fund in Fundacije EuroNatur, v 
sklopu projekta Mokrišče Save –Kolonija žličarke 
Krapje Đol. V tem projektu je bilo revitaliziranih 
prvih 50 ha površin in ponovno je bila uvedena 
paša s podolskim govedom. Med letoma 2001 
in 2008 sta bila izvedena dva LIFE projekta: “K 
premišljeni rabi Naravnega parka Lonjsko polje, 
Hrvaška” ter “Osrednja Posavina – na poti k 
integriranemu upravljanju porečja”. 

V tem obdobju se je oblikovalo uspešno 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. Na Lonjskem 
in Mokrem polju so revitalizirali skoraj 200 ha 
zaraščenih pašnikov. V nadaljnjih 10 letih je 
upravljavec zavarovanega območja aktivno 
sodeloval s Fundacijo EuroNatur ter s hrvaškimi 
upravljavci voda, da so obnovili še dodatnih 
100  ha površin. Lokacije so izbrali tako, da so 
lahko na njih s pomočjo lokalnih rejcev goveda 
zagotovili  ustrezno pašo. 

Lokalne skupnosti so pomembno prispevale 
k uspešni revitalizaciji. V zadnjih petih letih so 
z lastnimi sredstvi obnovili še 300  ha površin. 
Zaradi vseh teh prizadevanj se je povečalo 
tudi zanimanje za ohranjanje in vzdrževanje 
tradicionalne paše. Število krav in konjev na 
območju se je povečalo za 20 %. Upravljavec 
parka je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo 
našel tudi rešitev za vključitev velikih parcel v 
državni lasti v sistem kmetijskih subvencij. 

Kljub temu pa revitalizacija še ni zaključena. 
Leta 2019 je upravljavec parka v sklopu projekta 
Sava TIES izvedel kartiranje travišč. Še vedno 
je  z navadno amorfo gosto preraslih 1.200  ha 
zemljišč, na dodatnih 4.000 ha pa se nahajajo 
druge tujerodne rastline in bi jih bilo treba v 
prihodnosti prav tako obnoviti. 

Pripravila Valeria Hima 
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Primer 6. Sirska svilnica na nasipih vzdolž velikih nižinskih rek 

Slika 15.  Sirska svilnica vzdolž glavnega nasipa ob Donavi, v bližini Novega Sada (Srbija). Če ti pasovi 
niso redno košeni, se lahko ta invazivna vrsta še naprej širi. Fotografija: Alen Kiš.

Sirska svilnica (Asclepias syriaca) izvira iz 
Severne Amerike. Kot okrasno rastlino z 
veliko nektarja so njeno gojenje spodbujali 
čebelarji in jo marsikje namerno nasadili 
v bližini človekovih bivališč. Sirska svilnica 
se razširja vegetativno ter s semeni, ki jih 
raznaša veter. 

Vrsta dobro uspeva predvsem na bolj suhih 
tleh. Invazivno se razširja na suhih traviščih in 
v stepskih gozdovih. Poleg teh pa so ugodni 
pogoji za rast sirske svilnice tudi na osončenih 
brežinah nasipov, ki so bili zgrajeni vzdolž 
velikih rek, na primer Donave, Save in Tise. Tu 
so tla odcedna, več sto kilometrski nasipi pa 
delujejo kot koridor za razširjanje te invazivne 
tujerodne rastline. 

Nasip vzdolž Save je bil zgrajen pred skoraj 
stoletjem. Tradicionalno so ga vzdrževali s 
kombinacijo košnje in paše z ovcami. Na ta 
način so se ohranjala odprta rastišča, ki so 
predstavljala primeren habitat za številne 
domorodne vrste (npr. različne vrste trav, 
jesenski podlesek (Colchicum autumnale)), ki 

dobro uspevajo na presvetljenih rastiščih. Te vrste  
so marsikje drugje izginile, ko so pašnike spremenili 
v njivske površine in gozdne plantaže. Za nekatere 
domorodne vrste so antropogeni nasipi njihovo 
zadnje zatočišče. 

Postopoma pa se je tradicionalno upravljanje 
spremenilo. Paša je dandanes omejena na 
območja, ki so blizu vasi, podjetja, ki upravljajo z 
vodotoki, pa zagotovijo, da se nasipe kosi dva ali 
trikrat v času rastne sezone.

Ponavljajoča se košnja učinkovito preprečuje 
semenenje sirske svilnice in njeno širjenje na večje 
razdalje. Vendar pa rastline zaradi nerednega 
režima košnje, ki je povezan z vodostajem, še 
vedno ostajajo na istih površinah. Izkušnje kažejo, 
da lahko sirsko svilnico učinkovito obvladujemo z 
vsaj tremi košnjami v sezoni, pri čemer mora biti 
prva tik preden bi rastline zacvetele. Uskladitev 
takšnega režima košnje s podjetji, ki upravljajo 
vodotoke, je najboljši pristop k obvladovanju 
svilnice na nasipih. Če želimo na nasipih vzdrževati 
travišča, pa je najbolje, da se uvede tudi sezonska 
paša ovac. 

Pripravil Alen Kiš
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Primer 7. Premena pensilvanskega jesena na rastiščih doba

Slika 16. Robovi gozdnih cest so dobro presvetljeni, zato so ceste koridorji za širjenje invazivnih vrst in plevelov. Te vrste 
se sicer ne bi mogle razširiti v gozdove s sklenjenim sklepom krošenj. Fotografija: Alen Kiš. 

Pensilvanski jesen (Fraxinus pennsylvanica) je 
bil v Evropi namerno naseljen leta 1783. Sadili 
so ga v mestnih parkih, kot protivetrno zaščito  
ter tudi v gozdnih nasadih. V preteklih 25 letih 
se je pensilvanski jesen uspešno prilagodil na 
okoljske razmere in postal ena od tujerodnih 
drevesnih vrst, ki se v Srednji Evropi najhitreje 
širijo. 

Pensilvanski jesen so sadili tudi v nekaterih 
gozdovih v srednjem in spodnjem toku reke 
Save. V tamkajšnjih razmerah pensilvanski 
jesen ni dosegal pričakovane višine ter 
kakovosti lesa, v primerjavi z domorodnima 
hrastom dobom (Quercus robur) in ozko-
listnim jesenom  (Fraxinus angustifolia). 
Interes za gojenje tujerodnega jesena je 
zato upadel, a se je ta začel spontano širiti 
v poplavnih gozdovih, še posebej v mladih 
sestojih. 

Pensilvanski jesen se širi tudi v južnem 
delu gozda Bosut, ekološko pomembnem 
območju v Srbiji. V preteklosti je nekaj 
dreves pensilvanskega jesena uspevalo v 
osrednjem delu poplavnega gozda, ki je bil 
zavarovan z nasipom. Tujerodna drevesa so 

bila obkrožena z naravnim gozdom starih dreves 
hrasta, domorodnega jesena in gabra, ki so 
tvorila sklenjen sklep krošenj. Znano je, da zreli 
naravni gozdovi z gostimi krošnjami povečujejo 
odpornost gozdov proti invaziji tujerodnih vrst. V 
takih razmerah lahko tujerodne vrste uspevajo na 
gozdnih robovih in se desetletja širijo v podrasti. 
A ko takšen gozd doseže pomlajevalno fazo, je 
sestoj bolj odprt in presvetljen. V takšnih razmerah 
pa lahko pensilvanski jesen izrazi svoj invaziven 
potencial in se močno razširi. 
 
Gozd Bosut in še sedem drugih strogo 
varovanih gozdov v Srbiji upravlja Javno podjetje   
“Vojvodinašume”. V procesu priprave novega 
načrta upravljanja z gozdovi za 10-letno obdobje, 
je bila sprejeta odločitev, da se pensilvanskega 
jesena ne bo več spodbujalo.  Odločevalci s strani 
varstva narave in gospodarjenja z gozdovi so se 
strinjali, da je primerno, da se gozd upravlja v 
smeri postopne premene v združbo hrasta doba, 
ki je tudi ekološko in ekonomsko najpomembnejše 
drevo. Po prilagoditvi upravljanja pensilvanski 
jesen v osrednjih delih  sklenjenih gozdnih 
sestojev postopoma že izgublja invazivno moč. Še 
vedno je prisoten na gozdnih robovih, kjer pa ga 
je veliko lažje obvladovati. 

Pripravil Alen Kiš
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