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Definicije

• Tujerodne vrste so tiste vrste, ki so bile s 
pomočjo človeka prinesene izven njihovega 
naravnega ekološkega območja.

• Invazivne tujerodne vrste (ITV) so tiste vrste, 
katerih širjenje izven njihovega naravnega 
ekološkega območja predstavlja resno 
grožnjo biodiverziteti, gospodarstvu in zdravju 
ljudi.



Invazivne tujerodne vrste

• Številni negativni vplivi zaradi ITV.
• Ko se ITV na nekem območju 

ustalijo, je njihova odstranitev 
skoraj nemogoča.

• Preprečevanje vnosa in 
odstranjevanje čimprej po odkritju 
sta zato ključnega pomena.

• Potrebujemo učinkovit sistem 
zgodnjega obveščanja in hitrega 
odzivanja na ITV.
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Invazivne tujerodne vrste

• Za zgodnje odkrivanje in obveščanje o 
pojavu ITV potrebujemo zelo dobro 
sodelovanje med različnimi institucijami.

• S področjem ITV se ukvarja le nekaj 
strokovnjakov – potrebujemo dodatne 
usposobljene strokovnjake. 

• Za zgodnje odkrivanje in obveščanje o 
pojavu ITV je nujno sodelovanje javnosti.



Glavni namen projekta

je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov
invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih na biotsko
raznovrstnost s povečanjem osveščenosti
javnosti o ITV in vzpostavitvijo učinkovitega
sistema za zgodnje obveščanje in hitro
odzivanje (ZOHO) za invazivne tujerodne vrste
v gozdnem prostoru.
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Konkretni cilji projekta

1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej
zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki
jo predstavljajo invazivne tujerodne vrste za
gozdove.

2. Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za 
zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na 
tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

3. Izboljšati zmogljivost za zgodnje
zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z 
aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na
področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.
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Usposabljanje 
profesionalcev

• 12 usposabljanj
• 462 udeležencev
• 385 anket



Ali veste, kako se odzvati, ko 
opazite (potencialno) ITV v 

gozdu?
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Ocenite svojo usposobljenost za: 
(povprečje, lestvica 1-4)
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Hvala za pozornost!

@LIFEARTEMIS

@lifeartemis_si

www.tujerodne-vrste.info


