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Poročanje o najdbah invazivnih 
tujerodnih vrst v informacijski 
sistem Invazivke



Sistem ZOHO
• ITV so problematične
• Rešitev: 

• sistem ZOHO = Zgodnje Odkrivanje in Hitro Odzivanje

• Vsak lahko pomaga pri zgodnjem odkrivanju:
• Sporoči najdbo ITV v informacijski sistem!



Namen informacijskega 
sistema
• Zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah 

(ITV) v Sloveniji in posredovanje podatkov 
odgovornim za hitro odzivanje in ukrepanje

• Elektronski informacijski sistem vključuje:
• spletno aplikacijo
• mobilno aplikacijo
• namizno aplikacijo Javna gozdarska služba

javnost



Preverjanje pravilnosti
• Pravilnost zapisov preverjajo pooblaščeni izvedenci 

za določene taksonomske skupine:
• preverjanje na podlagi fotografije
• povratno sporočilo uporabniku (en krat na dan)



Spletna aplikacija Invazivke
• Namen: zbiranje podatkov o ITV v Sloveniji z 

namiznim računalnikom ali prenosnim 
računalnikom, ki ima dostop do medmrežja. 

https://www.invazivke.si





Nova najdba ali urejanje obstoječe najdbe

• Vsaka najdba mora imeti 
najmanj naslednje podatke: 

• vrsta
• datum najdbe
• koordinati XY
• vsaj eno fotografijo



Spletna aplikacija Invazivke – Interaktivna karta



Spletna aplikacija Invazivke
Seznam vrst



Mobilna aplikacija Invazivke
• Namen: zbiranje podatkov o ITV v Sloveniji z 

mobilno napravo.
• Deluje tako na pametnem telefonu kot na tablici:

• operacijski sistem Android različice najmanj 4.1 (API 16)
• vgrajen digitalni fotoaparat, 
• GPS za zajem lokacije in 
• možnost povezave v medmrežje. 



Mobilna aplikacija Invazivke
• Brezplačna aplikacija: dostopna v Google Play



Mobilna aplikacija Invazivke – Moje najdbe
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Mobilna aplikacija Invazivke – Seznam vrst
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• Mobilna aplikacija Invazivke v 
osnovi deluje brez povezave v 
medmrežje. 

• Zato se vsi podatki shranjujejo v 
lokalno podatkovno zbirko. 

• V spletni aplikaciji in v osrednji 
podatkovni zbirki bodo podatki na 
voljo po postopku sinhronizacije 
podatkov. 

• Sinhronizacijo podatkov lahko 
sprožimo kadarkoli iz menija ali 
orodne vrstice mobilne aplikacije.

gumb za sinhronizacijo 

Mobilna aplikacija Invazivke – Sinhronizacija podatkov



Statistika (stanje 8. 9. 2017)
• Št. najdb v mobilni in spletni aplikaciji: 1.129
• Večino najdb pravilno določenih (95,2 %)
• Najpogostejše tri vrste: 

• enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
• drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora)
• veliki pajesen (Ailanthus altissima)

• Skupine organizmov:
• 90,9 % rastline
• 4,5 % glive
• 4,3 % žuželke

• Uvoz rdečega hrasta in velikega pajesena iz sestojne
karte ZGS (758 lok.)



Statistika obiskov (stanje 8. 9. 2017)

• Obiskovalci: 26.992
• Poizvedbe: 92.220



life.artemis@tujerodne-vrste.info

Kontakt

 life.artemis@tujerodne-vrste.info

@LIFEARTEMIS

@lifeartemis_si

 tujerodne-vrste.info

www.invazivke.siUspešno in 
učinkovito 
iskanje ter 
poročanje ITV!


